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بينّ الباحث التايل:

- تعريف الو�ص��اطة املنتهية بال�ص��لح باأنها: جمموعة من الإج��راءات التي يقوم بها 

الو�ص��يط وتتوج بت�ص��وية منازعة بي طرفي بالرتا�ص��ي وال�ص��لح واإذا مل تتم الت�ص��وية 

فُت�صمى و�صاطة فح�صب.

د مناذجانّ من و�صاطة النبي �صلى اهلل  - م�ص��روعية الو�ص��اطة لت�ص��وية النزاعات، وعدنّ

عليه و�صلم.

د �ص��روطا لل�صلح هي: اأهلية املت�ص��احلي، وعدم حتليل حرام اأو حترمي حالل،  - عدنّ

وعدم كذب اأحد املت�صاحلي يف دعوى احلق على خ�صمه.

- تنظيم الو�ص��اطة يف اململكة امل�صادقة على تنظيم مركز امل�صاحلة، وبينّ بع�ض اأهم 

مواد التنظيم وقواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاته.

- حُتقق الو�صاطة املنتهية بال�صلح مبداأ القت�صاد يف الإجراءات، والعدالة الر�صائية 

ال�ص��ريعة بتكلف��ة اأقل، خمففة العبء عن الق�ص��اء، وتعترب و�ص��يلة لإيج��اد التفاهم 

امل�صرتك بي طريف النزاع يف �صرينّة تامة.

ق بي الو�ص��اطة وبي امل�صطلحات التالية: )ال�ص��لح، والتحكيم، والتوفيق،  - فرنّ

واخلربة، والق�صاء( 

- راأى البحث اأن الو�ص��اطة تعترب مرحلة �ص��ابقة على مرحلة ال�صلح، و بي عنا�صر 

ال�ص��لح يف التايل: وجود نزاع قائم اأو حمتمل، ونية ح�ص��م الن��زاع، ونزول كل من طريف 

النزاع عن جزء من طلباته على وجه التقابل.



194195 العدد |66| ذو القعدة 1435هـ    

واأن تو�صية الو�صيط يف الو�صاطة غري ملزمة ما مل يتم قبولها من الأطراف، بعك�ض حكم 
التحكيم فهو ملزٌم منٍه للنزاع ب�صدوره، حائز لقوة الأمر املق�صي القابل للتنفيذ.

واأن اخلالف بي الو�ص��يط واملوفق يقت�ص��ر على اأن املوفق ي�صعى اإلى التقريب اأو نقل 
وجهات النظر فقط، بينما ميتد عمل الو�صيط اإلى حد اقرتاح احللول يف الو�صاطة.

�ض اإلى امل�ص��ائل  واأن م��ن اخلالفات بي الو�ص��يط واخلبري يف اأنه ل يجوز للخبري التعرنّ
القانوني��ة واإمنا اإلى الو�ص��ائل الواقعية اأو الفنية العملية فقط، بينما يجوز للو�ص��يط 

التعر�ض لكلي امل�صاألتي. 
واأن من اأهم الفروقات بي الو�صاطة والق�صاء يف اأن الأ�صل يف الق�صاء عالنية جل�صاته، 

و�صرية جل�صات الو�صاطة.
- العنا�ص��ر الأ�صا�صية لعملية الو�صاطة املنتهية بال�ص��لح وهي: اتفاقية الو�صاطة، 

والو�صيط، ومراحل الو�صاطة.
- مفهوم اتفاقية الو�ص��اطة باأنه: عقد بي طريف النزاع يحيال مبقت�صاه اإلى الو�صاطة 
كل اأو بع�ض املنازعات التي تن�صاأ اأو ميكن اأن تن�صاأ بينهما ب�صاأن عالقة قانونية حمددة.

- يحال مو�صوع الو�صاطة اإلى املحكمة املخت�صة يف احلالت التالية:
اإذا تعذرت امل�ص��احلة بي طريف الدعوى، اأو اإذا امتنع املطلوب ح�ص��وره من احل�ص��ور 
اأو تع��ذر تبليغه اأو مل ترد ورقة التبليغ ما مل يطل��ب الطرف الآخر موعدًا اآخر على اأن ل 
يتكرر املوعد اأكرث من ثالث مرات اأو اإذا كان املدعي ل يعرف عنوان املطلوب ح�صوره.
- ل تدخل الو�ص��اطة يف الأوقاف ول اأموال الق�ص��ر ول على ما يحتاج النظر فيه اإلى 

الغبطة وامل�صلحة.
- اآثار الو�صاطة على مو�صوع النزاع واأطرافه.

- الطبيعة النظامية للو�صاطة.
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ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ڇ   
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڇ الن�ساء: ١٠٤  

متهيد
اإن احلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور اأنف�سنا ومن �سيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�س���ل له، ومن ي�س���لل فال هادي له، واأ�س���هد اأن ال اإله اإال اهلل 
وحده ال �رشيك له، واأ�س���هد اأن حممداً عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

ومن اقتفى اأثره اإلى يوم الدين.. اأما بعد:
فتقع اخلالفات بني النا�س ويحدث اخل�سام بني جميع فئات املجتمع، وغالبا ما تكون 
هذه اخلالفات يف بداياتها اختالفات ي�س���رة ميكن تالفيها لو اأح�س���ن النا�س الت�رشف، 
ولكن ال�سيطان الذي: "اأي�س اأن يعبده امل�سلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحري�س 
بينهم") رواه م�س���لم(، كما اأخرب بذلك الر�سول �س���لى اهلل عليه و�سلم، فهذا ال�سيطان 
ل���ن يتوانى هو واأعوانه - النف�س االأمارة بال�س���وء والهوى املتبع واأهل االإف�س���اد وال�رش 
والنميم���ة - يف التحري����س بينهم و اإذكاء نار العداوة والبغ�س���اء، حت���ى تتحول هذه 
ال�رشارة اإلى فتنة عظيمة و�رش م�س���تطر لها عواقبها الوخيمة؛ في�س���اء الظن ويقع االإثم 

وحتل القطيعة ويفرق ال�سمل وت�سفك الدماء وتنتهك احلرمات وت�ستباح االأ�رشار. 
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وحيث حر�س االإ�س���الم على وحدة امل�س���لمني واأكد على اأخوته���م واأمر بكل ما فيه 
تاأليف لقلوبهم ونهى عن كل اأ�س���باب العداوة والبغ�س���اء، فقد اأمر بال�س���عي واإ�سالح 
ذات البني بني املتخا�سمني وحث عليه وجعل درجته اأف�سل من درجة ال�سيام وال�سدقة 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ڇ  وال�س���الة، ق���ال تعال���ى: ڇ 
احلجرات: ١٠ .

عليه و�سلم ال�سعي يف االإ�سالح بني النا�س، وكان يعر�س ال�سلح على املتخا�سمني، 
وقد با�رش ال�س���لح بنف�س���ه حني تنازع اأهل قباء فندب اأ�سحابه وقال: "اذهبوا بنا ن�سلح 

بينهم" )رواه البخاري(.
وكان عمر بن اخلطاب ر�س���ي اهلل عنه يو�سي من يوليه ويقول: "ردوا اخل�سوم حتى 
ي�س���طلحوا فاإن ف�س���ل الق�ساء يحدث بني القوم ال�س���غائن" )عمر بن �سبه يف تاريخه 
)١/٤٠8 ح:١3٠8(، وكذل���ك كان ال�س���لف رحمهم اهلل حري�س���ني عل���ى هذا اخلر 
�س���اعني فيه، يقول االأوزاعي رحمه اهلل: "ما خطوة اأحب اإلى اهلل من خطوة يف اإ�سالح 

ذات البني" )تف�سر القرطبي ج١29/7(.
ولقد عرفت االأنظمة املعا�رشة ما يعرف بالو�س���ائل البديلة لت�س���وية املنازعات، وهي 
طرق اتفاقية لت�س���وية املنازعات املدنية والتجارية دون اللجوء اإلى دوائر الق�ساء، ومن 
تلك الطرق،التحكيم، والو�س���اطة، والتوفيق، بق�سد الو�سول اإلى ت�سوية �رشيعة وغر 
مكلفة. وقد �ضهدت الو�ضاطة منواً وا�ضع النطاق, وتقبلتها الأو�ضاط الق�ضائية يف اململكة 
العربية ال�سعودية، وغرها من الدول، واأقبلت عليها بجدية واهتمام حتى تنامت ن�سبة 
احلاالت التي اأ�س���فرت عن م�س���احلة بف�س���ل الو�ساطة كو�س���يلة بديلة حل�سم املنازعات 

بطريقة ودية.
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فحل املنازعات عن طريق الو�س���اطة يع���د اأكرث فعالية من حلها عن طريق الق�س���اء، 
فالو�س���اطة و�سيلة للحوار االجتماعي، وطريقة ذات �س���بغة اإن�سانية، وو�سيلة اأقل كلفة 
كما اأنها اختيارية، واأكرث مرونة وخ�سو�س���ية و�رشية، فالو�س���يط يفت���ح النقا�س لطريف 
النزاع بتقدمي حلول للنزاع غر مفرو�س���ة عليهم، وي�س���تطيع طرفا النزاع اخلروج من 

عملية الو�ساطة يف اأي وقت.
وعملية الو�ساطة قد تكون الو�سيلة االأكرث مالءمة حلل بع�س املنازعات بحلول توفيقية 
لطريف النزاع بحيث ل يح�ضل اأحدهما على كل �ضيء, ويخ�رس الآخر كل �ضيء, واإمنا 
يتح�س���ل كل طرف على �س���يء مما يريد، مع بقاء العالقات الودية مت�س���لة، والتعاون 

بينهما م�ستمراً.
هذا وقد اجتهت وزارة العدل يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى اإن�ساء مركز للم�ساحلة 
و�س���ّن القواعد النظامية )القانونية()1) الإجراءات امل�ساحلة و�سواًل الإيجاد اأول م�رشوع 
من نوعه يف املحاكم وهو: "نظام الو�س���اطة" والذي �سيعمم يف كافة املحاكم ال�رشعية 
مبختلف م�ستوياتها من اأجل االإ�س���الح بني النا�س قبل و�سول الق�سايا واملنازعات اإلى 
الق�س���اء، كما �ستدعم املحاكم بامل�ست�س���ارين واخلرباء املتخ�س�سني يف هذا املجال من 
غر الق�ساة من اأجل تفعيل النظام الذي �سي�سهم يف تقلي�س عدد الق�سايا املنظورة اأمام 
املحاك���م ال�رشعية، وقد ا�س���تفادت وزارة العدل من جتارب خمتل���ف دول العامل التي 

تطبق هذا النظام))).
 )))ال ف���رق يف املعن���ى ب���ن كلم���ة القانون والنظ���ام، ولكن ينبغى االلت���زام بالت�صمية الت���ي �صماها م�صدره���ا واملعمول به يف 
اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة ه���و اإطالق لف���ظ االأنظمة على تل���ك التي ي�صنها املنظ���م . انظر : بحث )موق���ف ال�صريعة 

االإ�صالمية من كلمة قانون) ب�صار عمر املفدى ، جملة الق�صائية ، وزارة العدل، حمرم 1434ه�.
)))  حمد اخلنن، ال�صلح والو�صاطة، ال�صلح ودوره يف تقلي�ص الدعاوى الق�صائية، جملة العدل، العدد )46)، ربيع االآخر 

)43)ه�،3)3. 
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 املبحث الأول
مفهوم الو�ساطة املنتهية بال�سلح وتنظيمها يف اململكة العربية ال�سعودية

نتناول هذا املبحث يف مطلبني على النحو التايل:

املطلب الأول: تعريف الو�ساطة املنتهية بال�سلح وتاأ�سيلها الفقهي

اأواًل: تعريف الو�صاطة وال�صلح يف اللغة:

اأ-تعريف الو�صاطة يف اللغة :
الو�سيط: املتو�سط بني املتخا�سمني، وتو�سط بينهما: عمل الو�ساطة، واجلمع و�سطاء، 
وهو وا�س���طة بينهما اأي و�سيط، وهي و�سيطة، والو�س���اطة م�سدر وهي عمل الو�سيط، 
والو�س���يط: املتو�سط ال�س���اعي بالتوفيق بني املتخا�سمني، والو�س���اطة: تو�سط يف احلق 

والعدل، واأو�سطهم: اأي اق�سدهم اإلى احلق)3).
وو�سط الرجل بني القوم و�ساطة كان يحكم بينهم بالعدل واالإن�ساف،وتو�سط الرجل 
بني املتخا�س���مني كان و�سيطاً يف�سل يف اخل�س���ومة وكان يف الو�سط بينهم، ويقال بعثنا 
اإليهم بوا�س���طة للتفاو�س يف االأمر، والو�س���اطة بني القوم هو الدخول بينهم الإ�س���الح 

ذات البني، والو�سيطة موؤنث الو�سيط، والتو�سط هو ما كان و�سطاً بني الطرفني)4).
وعلى ذلك فالو�س���اطة لغة: هي و�س���يلة ودي���ة لف�س الن���زاع بالتفاو�س بني الطرفني 
املتخا�سمني عن طريق و�سيط ير�سدهم للحق والعدل،اأو هي اتفاق طريف النزاع على 

تولية و�سيط اأو اأكرث لت�سوية اخلالف بينهما ت�سوية ر�سائية بتو�سية غر ملزمة.

)3) ابن منظور، )د.ط(، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، اجلزء الثالث، مادة و�سط، �ص 3)9.
)4) ح�ص���ن �صعي���د الكرمي، اله���ادي اإلى لغة العرب، الطبعة )، دار لبنان للطباعة والن�ص���ر، بريوت، عام )99)م مادة و�صط 

�ص 484.



200201  العدد |66| ذو القعدة 1435هـ

ب- تعريف ال�صلح يف اللغة:
قال ابن فار�س: ال�ساد والالم واحلاء: اأ�سل يدل على خالف الف�ساد)5).

وال�سلح: هو التوفيق، واأ�سلحت بني القوم: وفقت بينهم)6).
واالإ�سالح: �سد االإف�ساد))).

فالو�ساطة اأو امل�ساحلة واالإ�سالح: الطريق املو�سل اإلى النتيجة املتوخاة، وهي الق�ساء 
على املنازعات واخل�س���ومات، ومن ثم يحل ال�س���لم والوئام وت�ستقيم االأحوال، وهذا 

هو ال�سلح.
وبع���د هذا العر�س ن�س���ل اإلى نتيجة مفادها :اأن ال�س���لح اأو الو�س���اطة يطلق يف لغة 

العرب على عدة م�سميات تتفق يف النهاية على معنى واحد.

ثانياً: تعريف الو�صاطة وال�صلح يف اال�صطالح:

اأ- تعريف الو�صاطة يف ال�صطالح:
الو�س���اطة هي و�سيلة اختيارية لت�سوية املنازعات بحل ودي مب�ساعدة ثالث – الو�سيط 
– تعتم���د عل���ى احلوار وامل�س���اورات املتبادلة الإقن���اع طريف الن���زاع بحلول مقرتحة، 

والتو�سل اإلى حل نابع منهما للنزاع القائم بعد فح�س طلباتهم وادعاءاتهم))).
وعرفت "الو�ساطة" يف قانون والية كاليفورنيا باأنها: العملية التي يقوم فيها �سخ�س 
حمايد اأو اأ�س���خا�س معينون بت�سهيل التوا�س���ل بني املتنازعني مل�ساعدتهم يف الو�سول 

))) اأحمد بن فار�ص بن زكريا، معجم مقايي�ص اللغة، مادة )�صلح)، )33/3).
)6) الفيومي ، امل�صباح املنري، دار الكتب العلمية، بريوت،398)ه�، مادة �صلح، �ص 408 .
)7) الرازي ، خمتار ال�صحاح ،دار الكتاب العربي ، بريوت،967)م، مادة �صلح، �ص 367.

)8)  مرك���ز القاه���رة االإقليم���ي للتحكي���م التج���اري ال���دويل، التحكي���م والو�صائ���ل البديلة حل�ص���م املنازع���ات )كيفية ح�صم 
منازع���ات التج���ارة الدولي���ة)، ����ص)4. د/ اأحم���د اأب���و الوف���ا، الو�صيط يف القان���ون الدويل الع���ام، دار النه�ص���ة العربية، 

القاهرة، عام 996)، �ص)8).
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اإلى اتفاق متبادل متفق عليه بينهم))).
وتعرف الو�ساطة اإجرائياً باأنها: اأ�سلوب من اأ�ساليب احللول البديلة لت�سوية املنازعات 
يقوم بها �س���خ�س حمايد يهدف اإلى م�س���اعدة االأطراف املتنازع���ة لالجتماع واحلوار 

وتقريب وجهات النظر وتقييمها ملحاولة التو�سل اإلى حل و�سط يقبله الطرفان.
وعليه فاإن الو�س���اطة: هي قيام �سخ�س حمايد )و�سيط( من اأ�سحاب اخلربة والكفاءة 
والنزاهة بتوظيف مهاراته من خالل جمموعة من االإجراءات ال�رشية مل�س���اعدة اأطراف 
النزاع على تقريب وجهات نظرهم وت�س���وية نزاعاتهم ب�س���كل ودي قائم على التوافق 

والرتا�سي بعيدا عن التقا�سي .
ب- تعريف ال�صلح يف ال�صطالح:

هناك تعريفات متعددة لبيان معنى ال�س���لح يف اال�سطالح وهي متفقة - يف اجلملة 
-على اأ�سل املعنى، وهذه التعريفات ال تخرج عن اطالقاته يف اللغة، حيث اأن القا�سم 
امل�س���رتك يف ذلك هو: ت�س���وية اخل�س���ومة عن طريق الرتا�سي وامل�س���املة جتنباً حلدوث 

البغ�ساء والت�ساحن واإيراث ال�سغائن.
ويف اأني�س الفقهاء: "عقد و�سع لرفع املنازعة بالرتا�سي")11).

وميكن تعريف ال�س���لح ا�س���طالحاً باأنه :عقد يح�س���م به الطرفان على وجه الرتا�سي 
نزاع���اً قائم���اً اأو يتوقيان به نزاعاً حمتماًل)11). اأو هو:عقد يتو�س���ل  ب���ه اإلى التوفيق بني 

متنازعني يف حق.

)9)  كلي���ة توما����ص جيفري�ص���ون للقانون ، برنام���ج تبادل خربات منفذي القانون  لع���ام ))0)، اأ�صا�صيات القانون االأمريكي  
)والي���ة كاليفورني���ا) ، امل�صت�ص���ار القانوين لوالية كاليفورني���ا ونقابة حماميي والية كاليفورني���ا الربوف�صور �صكوت 

ميكوين.
)0))  قا�صم القونوي، اأني�ص الفقهاء ، �ص)4).

))))  انظر يف ذلك: اأحمد الرباك، ال�صلح يف  اخل�صومات، 6)4)ه� �ص 7).
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ثالثاً:  تعريف م�صطلح الو�صاطة املنتهية بال�صلح:
الو�س���اطة اأو االإ�س���الح بني النا�س كلمتان متطابقتان يف املعنى اإال اأن االإ�س���الح اأو 
ال�س���لح يعد م�سطلحاً �رشعياً والو�ساطة م�سطلحاً قانونياً واإدارياً وكل منهما ينا�سب اأن 

يعّرف به االآخر .
وعرفها تنظيم مركز امل�س���احلة))1) بوزارة العدل باململكة باأنها: و�سيلة ر�سائية لت�سوية 

املنازعات – تتوالها مكاتب امل�ساحلة – �سلحاً كلياً اأو جزئياً.
وورد م�س���طلح )ال�س���لح الوّدي()13) يف اأنظمة اململكة وهو ال يخرج يف معناه عن 

التعريف ال�سابق.
وعليه ميكن تعريف الو�س���اطة املنتهية بال�س���لح باأنها: جمموعة من االإجراءات التي 
يقوم بها الو�س���يط وتتوج بت�س���وية منازعة بني طرفني بالرتا�سي وال�س���لح واإذا مل تتم 

الت�سوية فت�سمى و�ساطة فح�سب.
وميكن ا�س���تنتاج القاعدة التالية: "كل �سلح ي�سبقه و�س���اطة ولي�س كل و�ساطة يعقبها 

�سلح".
رابعاً: التاأ�صيل الفقهي للو�صاطة املنتهية بال�صلح:

اأ-االأدل���ة ال�رشعية: جاءت الن�س���و�س ال�رشيحة الثابتة من كتاب اهلل تعالى، و�س���ّنة 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم بالرتغيب يف ال�سلح وال�سعي اإليه، ومنها:

ڇ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې  ڇ  تعال���ى:  ق���ال   -١
احلجرات: ١٠ .

2- وقال تعالى: ڇ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

)))) املادة االأولى و�صدر هذا التنظيم مبوجب قرار جمل�ص الوزراءرقم 03)  وتاريخ 434/4/8)ه�.
)3)) املادة االأولى من نظام الت�صوية الواقية من االإفال�ص ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/6)  وتاريخ 6/9/4)4)ه�.
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ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ الن�ساء: ١١٤ .

3- قال تعالى: ڇ ٺ ٿ ڇ الن�ساء: ١28 .
٤- وقال الر�س���ول �س���لى اهلل عليه و�س���لم: "اأال اأخربكم باأف�س���ل من درجة ال�سيام 
وال�س���الة وال�س���دقة؟ قالوا بل���ى، قال: اإ�س���الح ذات البني فاإن ف�س���اد ذات البني هي 

احلالقة")14).
5- ويف ال�س���حيحني عن اأم كلثوم بنت عقبة بن اأبي معيط ر�س���ي اهلل عنها قالت: 
�س���معت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: "لي�س الكذاب الذي ي�سلح بني النا�س 
فينمي خراً، اأو يقول خراً" ويف رواية مل�س���لم قالت: ومل اأ�س���معه يرخ�س يف �سيء مما 
يقول���ه النا�س اإال يف ثالٍث – تعني: "احلرب، واالإ�س���الح بني النا�س، وحديث الرحل 

امراأته وحديث املراأة زوجها)15).
6- ويقول �س���لى اهلل عليه و�سلم: "كل �سالمى من النا�س عليه �سدقة كّل يوم تطلع 

فيه ال�سم�س، تعدل بني االثنني �سدقة")16) اأي ت�سلح بينهما بالعدل· 
7- ويقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اأف�سل ال�سدقة اإ�سالح ذات البني"))1)·
8- ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما عمل ابن اآدم �سيئاً اأف�سل من ال�سالة، و�سالح 

ذات البني، وخلٍق ح�سن"))1).
وجه الدللة من الآيات الكرمية والأحاديث ال�صريفة:

اأن ال�سلح �سمة من �سمات االإ�سالم، ومن مطالب الدين، وم�سلك من م�سالك حتقيق 

)4)) اأبو داوود )9)49) والرتمذي)09))).
)))) �صحيح البخاري ))69)) و�صحيح م�صلم))60)).
)6)) �صحيح البخاري )989)) و�صحيح م�صلم)009)).

)7)) املنذري )الرتغيب والرتهيب) 406/3و�صححه االألباين.
)8))  االألباين – �صحيح اجلامع – )64).
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مقت�س���يات االأخوة االإ�سالمية، به ت�سفو النفو�س وتنق�سع عنها ريب ال�رشور، وبواعث 
الوجد والبغ�س���اء، وهو ميدان ف�س���يح الإنهاء اخل�س���ومات وح�سول كل �سخ�س على 
بع�س مما يدعي ا�ستحقاقه بر�ساه وقناعته وا�ستالل ما يف نف�سه خل�سمه من كره وبغ�ساء.

ب-مناذج من و�صاطة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم))1):
ميادين االإ�س���الح كثرة، واأينما كان اخلالف ندب االإ�س���الح، �س���واء كانوا اأزواجاً 
اأو اأقارب اأو جرياناً اأو اأ�ض���دقاء  اأو قبائل, اأو جتار وغريهم,  و�ضنورد مناذج من اإ�ضالح 

وو�ساطة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:
1-يف ق�صية رفع احلجر الأ�صود:

قام���ت قري�س بهدم البيت احلرام واإعادة بنائه من جديد، وقد �رشف النبي – �س���لى 
اهلل عليه و�سلم – بامل�ساركة يف بناء الكعبة، ثم قرب البناء على التمام وارتفعت الكعبة 
من جديد لت�سع على العامل اأجمع بنور التوحيد لرب العاملني، وملا بلغ البنيان مو�سوع 
احلجر االأ�س���ود اختلفوا فيمن ميتاز ب�رشف و�س���عه  يف مكانه، وا�ستمر النزاع اأربع ليال 
اأو خم�ًس���ا، وا�ستد حتى كاد يتحول اإلى حرب �رشو�س يف اأر�س احلرم، فعر�س عليهم 
اأحده���م اأن يحكموا فيما �س���جر بينهم اأول داخل عليهم من باب امل�س���جد فارت�س���وه، 
و�س���اء  اهلل اأن يكون ذلك ر�س���ول اهلل – �س���لى اهلل عليه و�س���لم -، فلما راأوه هتفوا: 
هذا االأمني، ر�س���يناه، هذا حممد، فلما انتهى اإليهم، واخربوه اخلرب طلب رداء فو�سع 
احلجر و�س���طه وطلب من روؤ�ساء القبائل املتنازعني اأن مي�س���كوا جميًعا باأطراف الرداء، 
واأمرهم اأن يرفعوه، حتى اإذا اأو�سلوه اإلى مو�سعه اأخذه بيده فو�سعه يف مكانه. وهذا 

)9))  انظ���ر يف ذل���ك، فه���د بن فريج البلوي،)ف���ن االإ�صالح بن النا�ص) بحث من�صور عل���ى االإنرتنت، منتدى بلي الر�صمي 
،�ص3)ومابعدها.  
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حل ح�سيف)1)) ر�سى به القوم.
2� يف الأفراد واجلماعات:

 عن �س���هل بن �س���عٍد ر�س���ي اهلل عنه اأّن اأهل قباٍء اقتتلوا حّتى تراموا باحلجارة فاأخرب 
ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم بذلك فقال: )اذهبوا بنا ن�سلح بينهم ()1)).

3� يف الأزواج والزوجات والأقارب والأرحام:
 جاء ر�سول اهلّل �سّلى اهلل عليه و�سّلم بيت فاطمة فلم يجد عليًّا يف البيت فقال: "اأين 

ابن عّمك ؟قالت: كان بيني وبينه �س���يٌء فغا�سبني فخرج فلم يقل عندي، فقال ر�سول 

اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم الإن�سانٍ: انظر اأين هو فجاء فقال: يا ر�سول اهلل هو يف امل�سجد 

راقٌد، فجاء ر�س���ول اهلل �س���ّلى اهلل عليه و�سّلم وهو م�س���طجٌع قد �سقط رداوؤه عن �سّقه 

واأ�س���ابه تراٌب فجعل ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم مي�سحه عنه ويقول: قم اأبا تراٍب، 

قم اأبا تراٍب")))).
4- بي املتدايني:

"عن كعٍب بن مالك اأّنه تقا�س���ى ابن اأبي حدرٍد ديًنا كان له عليه يف عهد ر�س���ول اهلل 
�س���ّلى اهلل عليه و�سّلم يف امل�س���جد فارتفعت اأ�سواتهما حّتى �س���معها ر�سول اهلل �سّلى 
اهلل عليه و�س���ّلم وهو يف بيٍته فخرج ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم اإليهما حّتى ك�سف 
�س���جف حجرته فنادى كعب بن مالٍك فقال: يا كعب فقال: لّبيك يا ر�س���ول اهلل، فاأ�سار 
بيده اأن �سع ال�ّسطر فقال كعب:ٌ قد فعلت يا ر�سول اهلل، فقال ر�سول اهلّل �سّلى اهلل عليه 

)0))  اأحمد بن حممد �صاكر ،عمدة التف�صري من تف�صري ابن كثري ،دار الوفاء ، الطبعة الثانية ، 6)4)ه�، )/)8).
)))) �صحيح البخاري )693))

)))) �صحيح البخاري ))44)
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و�س���ّلم: قم فاق�سه")3)). فهنا قام �س���لى اهلل عليه و�س���لم بالتوفيق بني االأطراف باإيجاد 
حلول عادلة ومر�سية للطرفني .
5- يف القبائل والطوائف:

 مر رجل من اليهود مبالأ من االأو�س واخلزرج، ف�ساءه ما هم عليه من االتفاق واالألفة، 
فبعث رجاًل معه واأمره اأن يجل�س بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك 
احلروب، ففعل، فلم يزل ذلك داأبه حتى حميت نفو�س القوم وغ�س���ب بع�س���هم على 
بع�س، وتثاوروا، ونادوا ب�س���عارهم، وطلبوا اأ�سلحتهم، وتواعدوا اإلى احلرة، فبلغ ذلك 
النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم فاأتاهم فجعل ي�سكنهم ويقول: "اأبدعوى اجلاهلية واأنا بني 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  اأظهركم؟" وتال عليهم"ڇ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڇ اآل عمران: ١٠3 . فندموا على ما كان منهم، وا�س���طلحوا 

وتعانقوا واألقوا ال�سالح ر�سي اهلل عنهم جميعاً)4))· 
6-يف الأموال والدماء ويف النزاع واخل�صومات:

 عن عائ�س���ة ر�س���ي اهلل عنها قالت: �سمع ر�س���ول اهلل �س���ّلى اهلل عليه و�سّلم �سوت 
خ�سوم بالباب عاليٍة اأ�سواتهم، واإذا اأحدهما ي�ستو�سع االآخر وي�سرتفقه يف �سيٍء وهو 
يقول: واهلل ال اأفعل فخرج عليهما ر�س���ول اهلل �س���ّلى اهلل عليه و�سّلم: فقال "اأين املتاأيّل 
على اهلّل ال يفعل املعروف ؟ فقال: اأنا يا ر�س���ول اهلل، فله اأّي ذلك اأحّب")5)). ومثاله يف 

ع�رشنا ت�سوية املنازعات يف ق�سايا االأموال، واالأرا�سي، والعقارات، والتعديات.

)3)) �صحيح البخاري )7)4)
)4)) تف�صري الطربي: 78/7 .

)))) �صحيح البخاري ))70)) و�صحيح م�صلم )7)))).
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ومن �رسوط ال�ضلح ذاته)6)):
١- اأهلية املت�ساحلني بحيث يكون كل واحد منهم اأهال للت�رشف ال�رشعي من حيث 

التكليف.
2- اأال ي�ستمل ال�سلح على حترمي حالل اأو حتليل حرام.

3- اأال يكون احد املت�ساحلني كاذبا يف دعوى احلق على خ�سمه.

املطلب الثاين: تنظيم الو�ساطة يف اململكة العربية ال�سعودية

كان���ت النواة االأولى ملكاتب امل�س���احلة يف اململك���ة عندما مت اإن�س���اء مكتب التوجيه 
واالإ�س���الح مبحكمة ال�سمان واالأنكحة بالريا�س �سهر حمرم ١٤2٠ه�، عندما تبني جناح 
حماوالت ال�سلح من واقع التجربة التي متت بوا�سطة االجتهادات ال�سخ�سية من بع�س 
املحت�س���بني من املوظفني وبتكليف من رئي�س املحكمة. وهذه النتائج امل�س���جعة جعلت 
وزارة العدل باململكة العربية ال�سعودية ت�سعى لتو�سيع العمل مببداأ امل�ساحلة )الو�ساطة( 
وتنظيمه مبا يحقق االأهداف املتوخاة، حيث متت امل�س���ادقة على تنظيم مركز امل�س���احلة 
واإق���راره مبوجب ق���رار جمل�س الوزراء رق���م ١٠3  وتاري���خ ١٤3٤/٤/8ه�. واالأمل 
يحدونا ل�س���ياغة م�رشوع نظ���ام الو�س���اطة والتوفيق الذي يت�س���من مكاتب حمكومة 
باإج���راءات نظامي���ة اأماًل اأن تتطور اإلى حماكم �س���لح، وتكون اإلزامي���ة بحيث ال تنظر 
املحكمة االبتدائية اأي ق�سية م�س���مولة بنظام الو�ساطة اإال بعد اإحالة من قا�سي ال�سلح، 

اأو و�سيط ال�سلح.

)6)) اخلنن،  ال�صلح ودوره يف تقلي�ص الدعاوى الق�صائية، جملة العدل، العدد )46)، ربيع االآخر )43)ه�.، �ص4)3.
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اأواًل: تنظيم مركز امل�ساحلة: 
وفيما يلي ن�صرد اأبرز معامل هذا التنظيم  كما ن�صت عليه مواده 

النظامية:
١- تعريف امل�ساحلة )الو�ساطة( وامل�سلح )الو�سيط()املادة االأولى(:

امل�ساحلة: و�سيلة ر�سائية لت�سوية املنازعات – تتوالها مكاتب امل�ساحلة – �سلحاً كلياً 
اأو جزئياً.

امل�سلح: من يتولى اأعمال امل�ساحلة وفقاً الأحكام هذا التنظيم.
2- اإن�ساء مركز امل�ساحلة بوزارة العدل )املادة الثانية( :

ين�س���اأ يف وزارة العدل مركز ي�سمى )مركز امل�ساحلة( ويكون عمله وفقاً الأحكام هذا 
التنظيم.

3- املهمة االأ�سا�سية ملركز امل�ساحلة )املادة الثالثة(:
مع عدم االإخالل مبا تق�س���ي به اأحكام ال�رشيعة االإ�س���المية واالأنظمة ذات ال�س���لة، 

تكون مهمة املركز ال�سعي اإلى ت�سوية املنازعات �سلحاً من خالل مكاتب امل�ساحلة.
٤- اإن�ضاء مكاتب امل�ضاحلة و�رسوط امل�ضلحني )املادة الرابعة(:

تن�س���اأ مكاتب امل�س���احلة يف مقرات املحاكم او كتابات العدل ويتكون كل مكتب من 
م�سلح اأو اأكرث يختارون من من�سوبي الوزارة اأو من موظفي الدولة – بعد اخذ موافقة 
جهات عملهم – اأو من غريهم ممن تتوافر فيهم ال�رسوط التي يحددها الوزير بقرار منه.

5- حفظ �رشية اإجراءات امل�ساحلة )املادة ال�سابعة(: 
ال يجوز ملن يعمل يف مكاتب امل�ساحلة –ولو بعد انتهاء عمله –اإف�ساء �رش اوؤمتن عليه 
اأو عرف���ه عن طريق عمل���ه يف تلك املكاتب، ما مل يكن هن���اك مقت�س �رشعي اأو نظامي 
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يوجب ذلك.

6- حق اإنهاء اخلالف مكفول الأطراف النزاع خارج مكاتب امل�ساحلة )املادة الثامنة(:

ال تخ���ل اأحكام ه���ذا التنظيم بحق االأطراف يف اإنهاء منازعاتهم �س���لحاً خارج اإطار 

مكاتب امل�ساحلة.

7- قواعد العمل يف مكاتب امل�ساحلة واإجراءاته )املادة التا�سعة(:

ي�س���در وزير العدل قواعد العمل يف مكاتب امل�ساحلة واإجراءاته والقرارات الالزمة 

لتنفيذ هذا التنظيم .

ثانياً: قواعد العمل يف مكاتب امل�س���احلة واإجراءاتها اإعمااًل للمادة التا�سعة من تنظيم 

مركز امل�س���احلة، والتي تخول لوزير العدل اإ�س���دار قواعد العمل يف مكاتب امل�ساحلة 

واإجراءات���ه والق���رارات الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم، فقد �س���درت ه���ذه القواعد ومت 

ن�رشها)))).
الإجراءات النظامية للو�صاطة املنتهية بال�صلح )امل�صاحلة( يف اململكة :

اأوًل: اأحكام عامة للم�صاحلة)))):
لح وفق اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية، وما ي�سدره ويّل  ١- جتري مكاتب امل�ساحلة ال�سّ

االأمر من اأنظمٍة ال تتعار�س مع الكتاب وال�سّنة.
2- يحّدد الوزير بقراٍر منه التدّرج املو�س���وعّي للق�سايا التي تخت�ّس بنظرها مكاتب 

امل�ساحلة.
3- ت����رشي اأحكام هذه القواعد على طلبات امل�س���احلة اّلت���ي مل حتل اإلى املحكمة، 

)7)) ن�صرت على املوقع االإلكرتوين لوزارة العدل ، ون�صرت يف جريدة الريا�ص عدد )6667)) وتاريخ 0)/4/)43)ه��، �ص6.
)8)) املواد من )-9 من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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والت���ي يتقّدم طرفاها بطلب امل�س���احلة من املحكمة، ولو كانت منظ���ورًة لدى املحكمة 
ة. املخت�سّ

٤- ي�ضرتط يف امل�ضلح ما يلي :
١- اأن يكون �سعودّي اجلن�سّية.

2- اأن يكون من امل�سهود لهم بالّنزاهة واخلربة، واأن يكون ح�سن ال�ّسرة وال�ّسلوك.
3- اأن يجتاز املقابلة ال�ّسخ�سّية.

٤- ال يجوز للم�سلحني اأن يبا�رشوا عماًل - يدخل يف حدود وظائفهم - يف طلبات 
امل�س���احلة اخلا�سة بهم، اأو باأزواجهم، اأو باأقاربهم، اأو اأ�سهارهم، حتى الدرجة الرابعة، 

واإال كان هذا االإجراء باطاًل.
5- يحظر على من يقوم بامل�ساحلة: 

 -اأن يك�سف الأحد االأطراف ما اأطلعه عليه الّطرف االآخر اإال مبوافقته. 
ا اوؤمتن عليه اأو عرفه من خالل اإجراءات امل�ساحلة، ما مل ياأذن �ساحب   -اأن يف�سي �رشًّ

ال�ّساأن، اأو وافق االأطراف على خالف ذلك.
 -اأن يعمل كمحّكٍم اأو وكيٍل اأو حماٍم بعد العمل كم�س���لٍح يف اأّي نزاٍع قام باإجراء 

امل�ساحلة فيه، اأو اأّي نزاٍع مرتبٍط به اأو نا�سٍئ عنه.
 -يق�سد مبحّل االإقامة يف تطبيق اأحكام هذه القواعد ما اأ�سر اإليه يف نظام املرافعات 

ال�رّشعّية ولوائحه الّتنفيذّية.
6- ي�سّلم املح�رش �سورة الّتبليغ ح�سب الّنموذج املعّد اإلى من وّجهت اإليه يف حمّل 
اإقامته اأو عمله اإن وجد، واإال في�س���ّلمها اإلى من يوجد يف حمّل اإقامته من ال�ّساكنني معه 
م���ن اأهله، واأقاربه، واأ�س���هاره، اأو من يوجد ممّن يعم���ل يف خدمته، واإذا تعّدد من وّجه 
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اإليهم تعنّي تعّدد الّتبليغ بعددهم.
وللمكتب طلب ال�ّسجني اأو املوقوف جلل�سات امل�ساحلة يف مكتب امل�ساحلة املخت�ّس 

يف بلد ال�ّسجني.
وملدير مكتب امل�س���احلة اإب���الغ االأطراف املعنيني بالّنزاع باأيٍّ م���ن طرق الّتبليغ التي 

يراها منا�سبًة حل�سور جل�سة امل�ساحلة.
7-يف جميع احلاالت املن�س���و�س عليها يف املادة ال�س���ابقة، اإذا امتنع املراد تبليغه، اأو 
من ينوب عنه من الّت�سّلم، اأو من الّتوقيع بالّت�سّلم، فعلى املح�رّش اأن يثبت ذلك كتابيًّا، 
وعلى مكتب امل�س���احلة اإحالة املعاملة اإلى املحكمة املخت�سة، ما مل يطلب الّطرف االآخر 

موعداً اآخر على اأال يتكّرر املوعد اأكرث من ثالث مّراٍت.
ثانيًا: اجلهة املعنية بامل�صاحلة واخت�صا�صها)))):

١- تخت�ّس مكاتب امل�ساحلة بنظر الطلبات التي ترفع على ال�ّسعودي وغر ال�سعودي 
ال���ذي له  حمّل اإقامٍة عام اأو خمتاٍر يف اململكة، فيما عدا الطلبات العينّية املتعّلقة بعقاٍر 

خارج اململكة.
ة يف احلاالت الّتالية:  2-يحال طلب امل�ساحلة للمحكمة املخت�سّ

 - اإذا تعّذرت امل�ساحلة بني طريف الّدعوى.
 -اإذا امتنع املطلوب ح�سوره من احل�سور اأو تعّذر تبليغه اأو اعتذر عن قبول امل�ساحلة 
اأو مل ت���رد ورقة الّتبليغ ما مل يطلب الّطرف االآخ���ر موعًدا اآخر على اأن ال يتكّرر املوعد 

اأكرث من ثالث مّراٍت.
 -اإذا كان املّدعي ال يعرف عنوان املطلوب ح�سوره.

)9)) املواد من 0)-6) من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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3-اإذا كان حم���ّل الّتبلي���غ داخل اململكة خارج نطاق اخت�س���ا�س مكتب امل�س���احلة، 
فتح���ال الق�س���ّية اإلى مكتب امل�س���احلة املخت�ّس، فاإن مل يوجد مكتب م�س���احلٍة يف بلد 

ة بنظر املو�سوع. املطلوب ح�سوره فيحال طلب امل�ساحلة للمحكمة املخت�سّ
٤-يج���ب عل���ى املّدعي اأن يتق���ّدم بطلب امل�س���احلة للمكتب اّلذي يق���ع يف نطاق 
اخت�سا�س���ه حمّل اإقامة املطلوب ح�س���وره، واإذا تعّدد املطلوب ح�سورهم ففي نطاق 
لح  اخت�س���ا�س االأكرثّية، وعند الّت�س���اوي يكون طالب امل�ساحلة باخليار، ما مل يكن ال�سّ

جزئيًّا يف حّق من ح�رش.
���لح بني االأط���راف ول���و كان يف غر نطاق  5-يح���ّق ملكات���ب امل�س���احلة اإجراء ال�سّ
االخت�س���ا�س املكايّن لنظر امل�س���احلة بر�س���ا الّطرفني �رشاحًة اأو �س���مًنا، وللمراأة طلب 
امل�س���احلة يف ق�سايا: الّنفقة، والق�س���ايا الّزوجّية، والع�سل، وذلك يف مكتب امل�ساحلة 
حمّل اإقامتها، ما مل يكن املّدعى عليه �س���جيًنا اأو موقوًفا، فينظر طلب امل�س���احلة يف بلد 

ال�ّسجني . 
6- ال يجوز اإجراء امل�س���احلة يف مكاتب امل�س���احلة ممّن ال تعترب قناعته كناظر الوقف 

وويّل القا�رش وغرهما، وال على ما يحتاج الّنظر فيه اإلى الغبطة وامل�سلحة .
7-ال يحّق ملكاتب امل�س���احلة اّتخاذ االإجراءات الّتحّفظّي���ة، كما ال يحّق لها املنع من 
ة بطلب اّتخاذ االإجراءات  ال�س���فر، مع اأحقّية طالب امل�س���احلة بالّرفع للمحكمة املخت�سّ

الّتحّفظّية واملنع من ال�سفر والطلبات امل�ستعجلة.
ثالثًا: طلب امل�صاحلة وقيدها)31):

١- يقّدم طلب امل�س���احلة من طالب امل�ساحلة ب�س���حيفٍة تودع لدى املكتب، ويجب 

)30) املادتان 7) و8)من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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���ة بنظر  اأن تك���ون حمّررًة ويعّد القيد يف مكتب امل�س���احلة قيًدا لها يف املحكمة املخت�سّ
املو�سوع.

2- يجوز للم�س���لح عقد عّدة جل�ساٍت للم�ساحلة، على اأال يزيد عدد اجلل�سات عن 
ة، ما مل يطلب طرفا امل�ساحلة  ثالث، فاإن جتاوزها وجب اإحالة املعاملة للمحكمة املخت�سّ

اإبقاءها وا�ستمرار عقد اجلل�سات.
رابعًا: ح�صور اأطراف امل�صاحلة)31):

لح باأنف�سهم اأو من ينوب  ١- يف اليوم املعنّي لنظر جل�س���ة امل�ساحلة يح�رش طرفا ال�سّ
���لح وما يلزم لذلك من حّق  عنه���م، فاإذا كان النائب وكياًل، تعنّي كونه ممّن له حّق ال�سّ

االإقرار والّتنازل. 
2- كّل ما يقّرره الوكيل يف ح�سور املوّكل يكون مبثابة ما يقّرره املوّكل نف�سه، اإال اإذا 
لح ما  نفاه اأثناء جل�سة امل�ساحلة نف�سها، واإذا مل يح�رش املوّكل فال ي�سّح من الوكيل ال�سّ

ا يف الوكالة.  ا تفوي�ساً خا�سًّ مل يكن مفّو�سً
3- اإذا غاب طالب امل�ساحلة عن جل�سة من جل�سات امل�ساحلة فيحفظ طلب امل�ساحلة، 
وله بعد ذلك املطالبة بنظره من جديد، واإذا غاب املطلوب ح�سوره فيعامل وفقاً للفقرة 
الثاني���ة م���ن املادة احلادي���ة ع�رشة من هذه القواع���د، ما مل تكن املعاملة ق���د اأحيلت من 

املحكمة فتحال اإليها.

خام�صًا: اإجراءات اجلل�صات))3) :
بط، ويذكر تاريخ و�ساعة افتتاح كل  ١- يقوم امل�سلح بتدوين وقائع امل�ساحلة يف ال�سّ

))3) املواد من 9)-))من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.

))3) املواد من ))-6)من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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لح، اأو وكالئهم، ثّم  جل�سة، ورقم القيد وتاريخه، وا�سم امل�س���لح، واأ�سماء طالبي ال�سّ
يوّقع عليه امل�سلح ومن ذكرت اأ�سماوؤهم فيه، واإذا مل يكن امل�سلح من من�سوبي الوزارة 

الحّية . ادر من �ساحب ال�سّ فيذكر قرار الّتكليف وتاريخه ال�سّ
لح عليها اأثناء امل�ساحلة متعّلقًة بالّدعوى، جائزاً  2- يجب اأن تكون الوقائع املراد ال�سّ

قبولها �رشعاً ونظاماً.
3- للم�سلح يف جل�سة امل�ساحلة اأن يتناق�س مع االأطراف جمتمعني اأو منفردين، مع 
مراعاة االأحكام ال�رّشعية املتعّلقة باخللوة باملراأة االأجنبّية اأو نحوها، وله اأن يت�ساور معهم 
يف مو�س���وع الّنزاع اأو اأن يطلب من اأيٍّ منهم  تقدمي معلوماٍت اإ�س���افّية، واأن يّتخذ ما 

يراه منا�سًبا لتقريب وجهات النظر مبا ي�ساعد على اإمتام امل�ساحلة .
٤- جل�سات امل�ساحلة �رّشّيٌة، اإال اإذا رغب الطرفان اأن تكون علنّيًة، ويعامال على قدم 
امل�س���اواة، وتهّياأ لكلٍّ منهما الفر�س���ة الكاملة واملتكافئة لعر�س راأيه يف املو�س���وع حمّل 

امل�ساحلة. 
لح   5- للم�س���لح عند االقت�ساء اأن يقّرر ندب خبٍر اأو اأكرث اإذا ر�سي بذلك طرفا ال�سّ
���لح ما مل  ويح���ّدد يف القرار مهّم���ة اخلبر، وتكون تكاليف اخلربة على نفقة طريف ال�سّ

يّتفقا على غر ذلك.
�صاد�صًا: اإعالم امل�صاحلة وتف�صريه)33):

١- ي�س���در مكتب امل�ساحلة اإعالماً حاويًّا خلال�س���ة طلب امل�ساحلة واجلواب و ما مّت 
لح،ويوّقع من امل�س���لح ويختم عليه بختم مكتب امل�ساحلة، ويحال للمحكمة  عليه ال�سّ

ة اأو القا�سي املكّلف للّت�سديق عليه.  املخت�سّ

)33) املواد من 7)-)3من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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���لح اإذا كان خمالفاً الأحكام ال�رشيعة  2- على القا�س���ي املخت�ّس  بالّت�سديق رّد ال�سّ
ة.  بط وحتال املعاملة للمحكمة املخت�سّ االإ�سالمية اأو لالأنظمة، مبيناً �سبب الّرّد يف ال�سّ

يغة الّتنفيذّية وال  3- اإعالم امل�س���احلة الذي يكون الّتنفيذ مبوجبه يجب اأن يذّيل بال�سّ
ي�س���ّلم اإال للّطرف اّلذي له امل�س���لحة يف تنفيذه، ويجوز اإعطاء ن�سٍخ من االإعالم لكّل 

ذي م�سلحٍة.
لح  اأن يطلبوا من  ٤- اإذا وقع يف اإعالم امل�س���احلة  غمو�ٌس اأو لب�ٌس جاز لطريف ال�سّ
مكتب امل�س���احلة الذي �سدر منه االإعالم تف�س���ره، ويجب على القا�سي اّلذي �سادق 

لح تف�سر الغمو�س.  على ال�سّ
���ادر بالّتف�سر  بن�س���خة االإعالم االأ�سلّية، ويوّقعها من �سادق  5- يلحق االإعالم ال�سّ
لح االأ�سلي وي�رشي عليه ما ي�رشي على اإعالم  على االإعالم، ويعّد الّتف�سر متّمًما لل��سّ

امل�ساحلة.

�صابعًا: العرتا�ض)34):
���ادرة من مكاتب امل�ساحلة مكت�س���بٌة القطعّية بعد امل�سادقة  ١- جميع االإعالمات ال�سّ
عليها من املحكمة، اأو القا�سي املكّلف بالّت�سديق، وغر خا�سعٍة لال�ستئناف، ويطّبق يف 

االعرتا�س عليها ما ورد يف طرق االعرتا�س على �سندات الّتنفيذ. 
ثامناً: اأحكاٌم ختامّيٌة للم�ساحلة)35):

١- تطّب���ق اأحكام اأنظمة املرافعات ال�رّشعّية، واالإج���راءات اجلزائّية والّتنفيذ فيما مل 
يرد له حكٌم  يف هذه القواعد، ومبا يتالءم مع طبيعة امل�ساحلة واإجراءاتها.

)34) املادة )3 من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
))3) املواد من 33-37 من  قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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ة. 2- جميع اخل�سومات الّنا�سئة عن اإعالم امل�ساحلة من اخت�سا�س املحكمة املخت�سّ
لح فيها، اأن يبنّي  3- يجب على مكتب امل�ساحلة يف الق�سايا الّزوجّية التي تعّذر ال�سّ
راأيه يف االأ�سلح من حال الّزوجني - اجلمع اأو الّتفريق بينهما - وهل هو بعو�ٍس اأو بال 

عو�ٍس، قبل اإحالتها للمحكمة.
٤- يحّدد الوزير يف قرار اإن�ساء مكاتب امل�ساحلة اجلهة االإدارّية اّلتي تتبع لها املكاتب.

5- ت�رشي اأحكام هذه القواعد اعتباًرا من �سدورها .

املبحث الثاين
مميزات الو�ساطة املنتهية بال�سلح والتمييز بينها وبني النظم 

القانونية امل�سابهة لها

املطلب الأول: مميزات الو�ساطة املنتهية بال�سلح 

حتقق الو�س���اطة كو�سيلة بديلة ودية لت�سوية املنازعات مبداأ االقت�ساد يف االإجراءات، 
وحتقق عدالة ر�س���ائية �رشيعة بتكلفة اأقل، واإجراءات مب�س���طة ومب�س���اركة فعالة لطريف 
النزاع مع الو�س���يط للو�سول اإلى ت�سوية ودية للنزاع بعد اإزالة اأ�سباب النزاع، واإعادة 
روح التعاون والعالقات املت�سلة بني طريف النزاع، واإ�سالح ال�رشر بحل ودي نابع من 
اإرادة طريف النزاع مب�ساعدة الو�س���يط يف �سورة تو�سية غر ملزمة لطريف النزاع، وال 

تتمتع بحجية االأمر املق�سي به.
وتعترب الو�س���اطة و�سيلة الإيجاد التفاهم امل�س���رتك بني طريف النزاع يف جو بعيد عن 
البغ�س والكراهية، ون�رش روح الت�سامح والرتاحم والود بني طريف النزاع، االأمر الذي 
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يوؤدي اإلى اإعادة التاآلف االجتماعي والتعاي�س فهي و�س���يلة ر�س���ائية فعالة و�رشيعة حلل 
املنازعات ت�سهم يف عالج م�سكلة بطء اإجراءات التقا�سي.

وللو�ساطة كو�سيلة بديلة لت�سوية املنازعات جمموعة من الفوائد واملزايا منها:
اأوًل: ال�صرعة:

حيث يكون الو�س���يط غالباً خبراً يف مو�سوع النزاع، ولديه الوقت الكايف لدرا�سة 
مو�سوع النزاع مما ي�ساعده على ت�سوية النزاع يف اأقل وقت ممكن وباإجراءات ب�سيطة، 
ويف اأوقات منا�س���بة لطريف النزاع ودون التقيد مبواعيد الدوام الر�سمي لعقد جل�سات 

عملية الو�ساطة، كما اأن الو�سيط يعمل جاهداً لت�سوية النزاع خالل مدة الو�ساطة.
و�رشعة ح�سم املنازعات بالو�ساطة اأمر م�سجع يف جميع املنازعات وخا�سة منازعات 
التجارة الدولية التي تتاأثر بتقلبات �سعر ال�رشف والب�سائع، فالثقة يف الو�سيط والبحث 
ع���ن حل للنزاع بالو�س���اطة خر من �س���ياع الوقت اأمام الق�س���اء للو�س���ول اإلى احلق 

بكامله)36).
ثانيًا: قلة التكاليف:

تعترب م�س���اريف الو�س���اطة قليلة مقارنة بالتحكيم واخل�س���ومة الق�س���ائية، واأتعاب 
املحامني، واخلرباء، وم�ساريف ال�سهود، وهذه امليزة جتعل الو�سيط يقنع طريف النزاع 
بتقدمي تنازالت متبادلة وتعديل مراكزهم القانونية للو�س���ول اإلى حل النزاع يف اأ�رشع 

وقت ممكن للحيلولة دون املزيد من اخل�سائر لطريف النزاع))3).

)36) مرك���ز القاه���رة االإقليم���ي للتحكي���م التجاري الدويل، التحكي���م والو�صائل البديل���ة حل�صم املنازع���ات املرجع ال�صابق، 
�ص47.

)37)  د/ خلف عبد اللطيف، الو�صائل ال�صلمية حلل منازعات العمل اجلماعية، ر�صالة دكتوراه ، جامعة عن �صم�ص،)98)، 
�ص0)).
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ثالثًا: ا�صتغالل الوقت واحل�صول على حلول �صريعة:
تعتمد الو�س���اطة على مهارات الو�سيط واالأ�س���اليب امل�ستخدمة حلل النزاع، وقدرته 
العلمي���ة والعملي���ة يف تقيي���م املراكز القانونية، وثق���ة طريف النزاع في���ه، وقدرته على 
اإيجاد �س���بل ناجحة يف التفاو����س يف جو ودي، وذلك اأن الو�س���يط غالباً يكون خبراً 
يف مو�س���وع النزاع، والو�ساطة تكون على درجة واحدة كما اأن الو�ساطة توفر الوقت 
واجلهد والنفقات نظراً ملالئمة مواعيد جل�سات الو�ساطة ومكانها لطريف النزاع، وق�رش 

الوقت الالزم لعملية الو�ساطة))3).
ية: رابعًا: ال�صرنّ

تعترب املحافظة على اأ�رشار طريف النزاع يف عملية الو�س���اطة �سمانة مهمة خا�سة يف 
جم���ال التجارة الدولية، واملنازع���ات االأ�رشية، واإال ملا اأقدم ط���ريف النزاع للجوء اإلى 

الو�ساطة.
ف�رشية الو�س���اطة توؤدي اإلى التعاي�س ال�س���لمي بني طريف النزاع يف امل�ستقبل، وبقاء 
العالقات مت�سلة، واملحافظة على االأ�رشار االأ�رشية والتجارية لدرجة اأن بع�س ال�رشكات 
تف�سل التنازل عن حقها على ك�سف اأ�رشارها التجارية وال�سناعية والتكنولوجية، والتي 
حتر����س على اإبقائها �رشاً مكتوماً، الأن تلك االأ�رشار هي �رش بقائها وجناحها، ويف اإذاعتها 

اأمام الق�ساء  لتحقيق مبداأ عالنية التقا�سي وبااًل على جناحها))3).
و�رشية الو�س���اطة تتطلب �رشية االإجراءات، فال يح�رش جل�س���اتها اإال طريف النزاع، 
وال�س���هود واخلرباء ومن يوؤذن لهم باحل�سور يف جل�س���ات �رشية ال يح�رشها اجلمهور، 

)38)  د/ خلف عبد اللطيف، الو�صائل ال�صلمية حلل منازعات العمل اجلماعية، املرجع ال�صابق، �ص))).
)39) د/ عب���د احلمي���د ال�سوارب���ي، التحكيم وال�سلح يف �سوء الفقه والق�س���اء، ط)، من�صاأة املعارف، االإ�صكندرية، عام 999)، 

�ص)).
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وال و�سائل االإعالم، وت�سجع ال�رشية طريف النزاع على حرية احلوار واالإدالء مبا لديهم 
من اأقوال وم�ستندات وتقدمي التنازالت يف مرحلة املفاو�سات بحرية تامة دون اأن يكون 
لذلك حجة اأمام الق�ساء اأو اأي جهة اأخرى كالتحكيم فيما لو ف�سلت م�ساعي الو�ساطة، 
ومن �س���اأن ال�رشية اأي�ساً م�ساعدة الو�س���يط على تقريب وجهات نظر طريف النزاع بغية 

التو�سل اإلى ت�سوية مر�سية.
فجميع اإجراءات الو�ساطة ومداوالتها �رشية ال يجوز الك�سف عنها اأو االحتجاج بها، 

وال يجوز للو�سيط نظر الدعاوى كقا�ٍس، اأو العمل فيها كمحاٍم اأو خبٍر اأو �ساهد)41).
ون�س���ت امل���ادة )اخلام�س���ة والع����رشون( م���ن قواعد العم���ل يف مكاتب امل�س���احلة 
واإجراءاتها)41) باململكة العربية ال�س���عودية على اأن "جل�س���ات امل�س���احلة �رشية، اإال اإذا 
طلب طرفاها اأن تكون علنية، ويعامل طرفا امل�ساحلة على قدم امل�ساواة وتهياأ لكل منهما 

الفر�سة الكاملة واملتكافئة لعر�س دعواه اأو دفاعه".
خام�صًا: و�صيلة ودية بديلة وتخفيف العبء عن الق�صاء:

الو�س���اطة نظام اإرادي اأ�سا�س���ه ر�س���ا طريف النزاع باتفاق الو�س���اطة، �رشطاً كان اأو 
م�سارطة، وقد اأقرت جمموعة من القوانني العمل بهذا النظام))4)، ويختار طرفاً النزاع 
الو�سيط لت�س���وية نزاع حمدد بينهما مبجموعة من احللول توافق م�سالح طريف النزاع 
يف عملية و�ساطة تنتهي فور ح�س���اد ثمرتها، وهي و�سيلة للتعاي�س ال�سلمي والعالقات 
املت�سلة بني طريف النزاع بديلة عن الق�ساء الذي يو�سف بق�ساء العالقات املنقطعة)43).

)40) د/ عبد احلميد ال�صواربي، التحكيم وال�صلح يف �صوء الفقه والق�صاء، املرجع ال�صابق، �ص)).
))4) ال�صادرة بقرار وزير العدل يف اململكة العربية ال�صعودية تنفيذاً للمادة ) 9) من تنظيم مركز امل�صاحلة.

))4) مثل القانون االأردين واجلزائري وامل�صري واملغربي.
)43) د/ خ���ريي عب���د الفت���اح ال�سي���د، الو�ساط���ة كو�سيل���ة بديل���ة لف����ص املنازع���ات املدني���ة والتجاري���ة، ط)، دار النه�ص���ة 

العربية،))0)، �ص8).
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فالو�ساطة و�سيلة بديلة لت�س���وية املنازعات بطرق ودية واقت�ساد يف الوقت والنفقات 
والر�س���وم واالأتعاب، فهي عدالة مريحة لطريف النزاع باإ�سالح ذات البني بالرتا�سي، 

فال يكون فيها غالب اأو مغلوب، فكالهما خ�سمان رابحان.
ويرى الباحث اأن يف الو�س���اطة مكا�سب م�س���رتكة لطريف النزاع، وذلك اأن الت�سوية 
النهائية يف الو�ساطة تكون قائمة على حل مر�ٍس لطريف النزاع مت التو�سل اإليه باإرادتهما 
احلرة ويكون قائماً على حتقيق مكا�سبهما وم�ساحلهما امل�سرتكة واملحافظة على العالقات 
الودي���ة بينهما. وحتقق كذل���ك هدفا مهما وهو تخفيف العبء على املحاكم والق�س���اء 

ب�سكل عام.
�صاد�صًا: و�صيلة اختيارية غري ملزمة:

الو�س���اطة و�س���يلة بديلة لت�س���وية املنازعات غر ملزمة لطريف النزاع، حيث يحتفظ 
طرف���ا النزاع بكافة حقوقهما القانونية اإذا ف�س���لت عملية الو�س���اطة، ومل يتفقا على حل 
ميكن التو�س���ل اإليه، اأو رف�س اأي منهما تو�س���ية الو�سيط، فتبقى لكل من طريف النزاع 
احلرية الكاملة يف اللجوء اإلى الق�س���اء كمرفق عام للعدالة يف الدولة، فالو�س���اطة تتم 

دون امل�سا�س بحق التقا�سي)44).
كما اأنه ال يجوز اإجبار طريف النزاع على اللجوء اإلى الو�ساطة كو�سيلة بديلة لت�سوية 

املنازعات، فاتفاق الو�ساطة باإرادة طريف النزاع هو قوام عملية الو�ساطة.
ويرى الباحث اأن الطابع االختياري �س���مة اأ�سا�س���ية يف عملية الو�س���اطة التي تنتهي 
بتو�س���ية تت�س���من حلواًل اختيارية غر ملزمة لطرفيها، فال ميك���ن القيام بها دون موافقة 
اأط���راف النزاع، كما ميكنهم يف اأي وقت االن�س���حاب من الو�س���اطة واللجوء اإلى اأي 

)44) د/ حممد ن�صر الدين جودة، اإدارة الدعوى املدنية، دار وائل للطباعة والن�صر والتوزيع،)00)   �ص)).
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و�سيلة اأخرى لف�س النزاع كالتحكيم اأو الق�ساء.
�صابعًا: و�صيلة م�صاركة يف اإيجاد حلول للنزاع:

تتم عملية الو�س���اطة مب�س���اركة ط���ريف النزاع والو�س���يط حلل الن���زاع، حيث يقوم 

الو�س���يط مبهمة ت�سهيل احلوار بني طريف النزاع، وم�س���اعدتهما بتقريب وجهات النظر 

بينهما وت�س���هيل التوا�س���ل بينهما، ثم اقرتاح احللول املمكنة التي تخدم م�سالح طريف 

النزاع والتقريب بني وجهات النظر، وتوفر ملتقى للحوار قد ي�ساهم يف الو�سول اإلى 

حل مر�ٍس لطريف النزاع بعد تهيئة جو من الثقة واالطمئنان يف حوار من اأجل امل�سلحة 

دون ترك اآثار �س���يئة يف نفو�س طريف النزاع، فنجاح الو�ساطة مرهون مب�ساركة حقيقية 

لطريف النزاع يف البحث مع الو�سيط عن حلول عادلة ومقبولة من الطرفني معاً ليكونا 

خ�سمني رابحني)45).

مبعنى اأن الو�سيط يقوم بطرح مقرتحات لت�سوية النزاع على اأطرافه الختيار من بينها 

ما يرونه االأقرب اإلى حتقيق ت�سوية مر�سية لهما بعيداً عن فكرة اخل�سومة، وهو ما ميكن 

الطرفني من االحتفاظ بعالقات طيبة، ويكون لكال الطرفني احلرية يف قبول اأو رف�س كل 

اأو بع�س اقرتاحات تو�س���ية الو�س���يط. وقناعة طريف النزاع بحيادية الو�سيط يدعوهما 

يف الغالب اإل���ى اأخذ مقرتحاته بعني االعتبار عند اختيار احل���ل الذي يراه االأكرث قبواًل 

مما يزيد من م�س���داقية عمل الو�سيط، الأن التو�س���ية املتمخ�سة عن الو�ساطة غر ملزمة 

لطريف النزاع اإال بر�ساهما، االأمر الذي يكفل تنفيذها دون �سعوبات.
كما تتيح الو�س���اطة لطريف النزاع فر�سة التعبر عن م�ساحلهما واحتياجاتهما، ودوراً 

))4) اأحم���د �ص���رف الدي���ن، ت�صوي���ة منازع���ات عق���ود االإن�ص���اءات الدولي���ة يف ال���دول العربية، الطبع���ة الثالث���ة، دار النه�صة 
العربية، القاهرة، عام )00)، �ص63.
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اإيجابياً بامل�س���اركة الفعال���ة حلل النزاع بحلول ميك���ن التعاي�س معه���ا، واملحافظة على 
م�س���احلهما امل�سرتكة، وبقاء عالقاتهما ودية يف امل�س���تقبل؛ الأنها من �سنع طريف النزاع 

ومب�ساعدة الو�سيط مبا يوؤدي اإلى �رشعة التنفيذ االختياري)46).

املطلب الثاين: التمييز بني الو�ساطة والنظم القانونية امل�سابهة لها

يحقق نظام الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات عدالة ناجزة الأطراف النزاع والإي�سال 
احلقوق اإلى اأ�س���حابها يف اأ�رشع وقت، واحلد من اإجراءات التقا�سي الكيدية، كما اأنه 
يخف���ف العبء عن الق�س���اء، وعن اأ�س���حاب احلقوق من الناحية املادي���ة، وال�رشعة، 

والوقت، وال�رشية.
وعلى ذلك فالو�س���ائل البديلة لت�س���وية املنازعات هي الطرق االتفاقي���ة التي يتم بها 
ت�سوية املنازعات املدنية والتجارية دون اللجوء اإلى الق�ساء برفع دعاوى اأمام املحاكم، 
وهن���اك عدة طرق بديلة لت�س���وية املنازعات مثل: الو�س���اطة، والتحكيم، والتوفيق ... 
وتلك الط���رق تتواءم م���ع متطلبات �رشعة ت�س���وية املنازعات وتوف���ر الوقت واجلهد 

والنفقات))4).
وال خ�س���ية من الو�س���اطة بحجة اأنها تنتهج غر الطريق الق�س���ائي، وال يعتقد الق�ساة 
اأنهم �س���يفقدون �سلطتهم عند تطبيق الو�ساطة، وال يظن املحامون اأنه �سينزع منهم مهمة 
الدفاع عن م�س���الح موكليهم اأمام الق�س���اء بتطبيق الو�ساطة، نظراً الأن الو�ساطة و�سيلة 

بديلة عن الق�ساء لت�سوية املنازعات بالبحث عن احلل التوافقي.

)46)  د/ حممد ن�صر الدين جودة، اإدارة الدعوى املدنية، املرجع ال�صابق، �ص)).
)47)  ورق���ة عم���ل مقدم���ة لندوة برعاي���ة املعهد الق�صائي االأردين بعن���وان: "بدائل الدعوى املدني���ة يف ت�صوية النزاعات"، 

عمان ، )00).
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هذا وتختلف الو�ساطة كو�سيلة بديلة لت�سوية املنازعات عن غرها من النظم القانونية 
امل�سابهة لها، مثل االآتي:

اأوًل: الو�صاطة وال�صلح:
امل�سطلحان متطابقان من حيث املعنى كما اأو�سحته �سابقا يف تعريفهما، ولكن هناك 
معنى دقيقاً يف التفرقة بينهما وهو اأن الو�ساطة مرحلة �سابقة ملرحلة ال�سلح، فاإذا انتهت 
اإجراءات الو�س���اطة اإلى االتفاق على ت�سوية النزاع فهنا يتم كتابة عقد ال�سلح وت�سمى 

حينئذ و�ساطة منتهية بال�سلح، واإن مل تثمر جهود الو�ساطة فت�سمى و�ساطة فح�سب.
وعقد ال�س���لح املربم بعد جهود الو�ساطة  هو عقد يح�س���م به الطرفان نزاعاً قائماً اأو 
يتوقي���ان به نزاعاً حمتماًل، وذل���ك باأن ينزل كل منهما على وج���ه التقابل عن جزء من 
طلباته، وعلى ذلك فال�س���لح ي�س���تمل على ثالث���ة عنا�رش، وهي: وجود ن���زاع قائم اأو 
حمتمل، ونية ح�س���م الن���زاع، ونزول كل من طريف النزاع عن ج���زء من طلباته على 
وجه التقابل, ول ي�ض���رتط يف ال�ض���لح اأن يكون النزول من اجلانبني متعادًل اأو مت�ضاوياً 

ولذا ال حمل الدعاء الغنب يف ال�سلح.
والو�س���اطة وال�سلح و�سيلتان اختياريتان لت�س���وية املنازعات بني طريف النزاع بعيداً 

عن اللجوء اإلى الق�ساء، وال يجوز ال�سلح يف امل�سائل املتعلقة بالنظام العام))4).
وال�س���لح عقد ر�س���ائي ملزم للجانبني كا�سف للحقوق، وبال�س���لح يح�سم النزاع 

وتنق�سي احلقوق واالدعاءات التي نزل عنها كل من الطرفني نزواًل نهائياً))4).

)48) د/ عب���د ال���رزاق اأحم���د ال�صنه���وري، الو�صيط يف �ص���رح القانون املدين، اجلزء اخلام����ص، من�صاأة املع���ارف، االإ�صكندرية، 
ع���ام 004)، ����ص389.د/ ي����ص حممد يحيى، عقد ال�صلح ب���ن ال�صريعة االإ�صالمية والقانون امل���دين، دار الفكر العربي، 

القاهرة، عام 978)، �ص))).
)49) �صيم���اء حمم���د �صعي���د، اأحكام عقد ال�صلح، الدار العلمية الدولية للن�ص���ر والتوزيع، الطبعة االأولى، عمان، عام 003)، 

�ص38.
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وينتهي النزاع بال�س���لح مبجرد تنازل كل من طريف النزاع عن جزء من ادعاءاته يف 
�س���ورة عقد �س���لح بينهما، فعقد ال�س���لح يلزم اأطرافه، وغر قابل للطعن عليه بطريق 
الطعن يف االأحكام، واإن كان قاباًل للف�سخ والبطالن طبقاً لقواعد ال�رشيعة والقانون)51).
ويجوز لطريف النزاع اللجوء اإلى الق�س���اء بعد عملية الو�س���اطة غر املنتهية بال�سلح 
بخالف احلال بعد ال�س���لح املنبثق عن الو�س���اطة، ويقت�رش اأثر ال�س���لح والو�ساطة على 

احلقوق املتنازع فيها دون غرها.

ثانيًا: الو�صاطة والتحكيم:
مل يّعرف نظام التحكيم ال�س���عودي ال�س���ادر باملر�س���وم امللكي رقم م / 3٤وتاريخ 
١٤33/5/2٤ه���، م�س���طلح التحكيم، وميكن تعريف التحكي���م كما ورد عند �رشاح 
كما عرفته  القانون باأنه: "اتخاذ اخل�سمني �سخ�س���اً اآخر بر�ساهما لف�سل خ�سومتهما"، 
حمكم���ة النق�س امل�رشية "باأنه طريق ا�س���تثنائي لف�س اخل�س���ومات قوامه اخلروج على 
طريق التقا�س���ي العادية وما تكفله من �سمانات، ومن ثم تن�رشف اإليه اإرادة  املحتكمني 

يف عر�سه على هيئة التحكيم")51).
ويتفق كل من التحكيم والو�س���اطة يف اأنهما و�سيلة بديلة لت�سوية املنازعات بعيداً عن 
الق�ساء، واأن كال منهما يحتاج اإلى وجود اتفاق طريف النزاع "اتفاق التحكيم، واتفاق 
واأن كال من املحكم والو�سيط ال يخ�سع اإال ل�سلطان ال�رشيعة والنظام، واأن  الو�ساطة"، 
مو�سوعات الو�ساطة والتحكيم تنح�رش يف امل�سائل غر املتعلقة بالنظام العام وامل�سائل 

)0))  �سح���ى اإبراهي���م الزنات���ي، �س���رط التحكي���م يف العق���ود املدنية، جامع���ة القاهرة، ع���ام 003)، �ص87 واأحم���د اأبو الوفا، 
التحكيم االختياري واالإجباري، املرجع ال�صابق، �ص)3.

))))  د/ خريي عبد الفتاح ال�صيد، الو�صاطة كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات املدنية والتجارية، املرجع ال�صابق، �ص8).
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التي يجوز فيها ال�سلح))5).
كم���ا اأن كاًل من التحكيم والو�س���اطة هو من االأنظمة االتفاقية ويجوز لكل �س���خ�س 
طبيعي اأو معنوي ميلك الت�رشف يف حقوقه يف امل�س���ائل التي يجوز فيها ال�س���لح، كما 
اأن كال من الو�س���يط واملحكم لي�سا ع�سوين يف اجلهاز الق�سائي للدولة، واأن كاًل منهما 
يخ�ضع عند ممار�ضة مهمته ل�رسوط واحدة هي املو�ضوعية وال�ضتقالل واحلياد, واأن راأي 

كل من الو�سيط واملحكم ين�سب على امل�سائل الواقعية والقانونية معاً)53).
وتو�س���ية الو�س���يط ال حت�س���م النزاع، وال تلزم االأطراف، وال حتوز حجية ال�س���يء 
املق�س���ي به اإال بقبولها من طريف النزاع وتوقيعهما عليها، فال يعتد بها اإذا مت قبولها من 
اأح���د طريف النزاع دون االآخ���ر، مبعنى اأن نكول اأحد طريف النزاع عنها �س���وف يعني 
ف�س���ل الو�س���اطة، مما يفتح املجال اأمام اأي منهما يف اللجوء اإلى الق�س���اء لنظر دعواه، 
فالقوة امللزمة لتو�س���ية الو�سيط جتد م�س���درها يف االإرادة ال�رشيحة لطريف النزاع يف 
احرتام تلك التو�س���ية بقبولهما ال�رشي���ح لها والتوقيع عليها مع الو�س���يط، ولذلك ال 

تكت�سب تلك التو�سية القوة االإلزامية اإال بعد توقيعها من طريف النزاع والو�سيط)54).
كم���ا اأن جل���وء طريف الن���زاع اإلى الو�س���اطة ال مينعهما من الرتاجع عنه���ا قبل انتهاء 
اإجراءاتها، وقد تت�س���من عملية الو�س���اطة تنازالت من الطرفني لكي ميكن التو�سل اإلى 
حل و�س���ط، وعلى ذل���ك ينتهي النزاع بقب���ول طريف النزاع للتو�س���ية وتوقيعهما مع 

الو�سيط تطبيقاً ملبداأ القوة امللزمة للعقد.

))))  ويف ه���ذا ال�ص���اأن تن����ص امل���ادة الثانية م���ن نظام التحكيم ال�صع���ودي ).....وال ت�صري اأحكام هذا النظ���ام على املنازعات 
املتعّلقة باالأحوال ال�صخ�صّية، وامل�صائل التي ال يجوز فيها ال�صلح).

)3))  د/ اإبراهيم اأحمد اإبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه، جملة املحامن، القاهرة، ع)- )00) ف، �ص67).
)4))  د/ عبد احلميد االأحدب، مو�صوعة التحكيم، اجلزء الثاين، دار املعارف، القاهرة، عام 998)، �ص)).
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وحمل اتفاق التحكيم هو االلتزام بعدم عر�س النزاع على الق�س���اء، واختيار حمل 
للف�سل يف النزاع، وينتهي النزاع التحكيمي مبجرد �سدور حكم التحكيم امللزم احلائز 
لقوة االأمر املق�س���ي القابل للتنفيذ اجلربي بعد احل�س���ول على اأم���ر بتنفيذه، وذلك الأن 
حكم التحكيم حكم فا�س���ل يف الن���زاع يحوز لكل من طريف النزاع التم�س���ك به وال 

يجوز الأي من طريف النزاع اللجوء اإلى الق�ساء لنظر دعواه)55).
لذا فاإن جلوء طريف النزاع اإلى التحكيم مينعهم من الرتاجع عنه قبل انتهاء اإجراءات 
التحكيم و�س���دور احلكم فيه، ويخت�س املحكم بالف�سل يف اأي م�ساألة الزمة للف�سل يف 
الق�س���ية املنظورة اأمامه، كما يجب على املحكم احرتام احلقوق االأ�سا�س���ية للخ�سوم، 
حيث يخ�س���ع عمل املحكم لرقابة الق�س���اء، بينما عمل الو�س���يط)56) ال يخ�س���ع لرقابة 

الق�ساء))5).
كما اأنه ال يعد الو�سيط اأو املحكم منكراً للعدالة اإذا امتنع عن القيام مبهمته بعد قبوله 
لها، وذلك الأنه ال يعترب اأي منهما قا�سياً، وال يجوز عزل املحّكم اإال برتا�سي اخل�سوم، 
ويج���وز للمحّكم املعزول املطالبة بالتعوي�س اإذا كان قد �رشع يف مهمته قبل عزله، ومل 

يكن العزل ب�سبب منه))5).
ويرى الباحث اأنه يجوز لكٍل من املحكم والو�سيط التنحي من تلقاء نف�سه عن القيام 

)))) د/ عبد احلميد االأحدب، مو�صوعة التحكيم، املرجع ال�صابق، �ص3).
)6)) ويف ذلك ن�صت املادة الثانية والثالثون من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها على اأن: "جميع االإعالمات 
ال�صادرة من مكاتب امل�صاحلة مكت�صبة القطعية بعد امل�صادقة عليها وغري خا�صعة لال�صتئناف ويطبق يف االعرتا�ص 

عليها ما ورد يف نظام التنفيذ".
)7))  د/ حممد اإبراهيم مو�صى، التوفيق التجاري الدويل، دار اجلامعة اجلديدة ،االإ�صكندرية، عام )00)، �ص38.

)8))  حيث ن�صت املادة الثامنة ع�صرة )فقرة)) من نظام التحكيم ال�صعودي امل�صار اإليه على اأنه: "ما مل يكن املحّكم معّيناً 
���ة، فاإن���ه ال يع���زل اإال باّتفاق ط���ريّف التحكي���م، دون اإخالل مب���ا ورد يف الفّقرة ))) من ه���ذه املاّدة،  م���ن املحكم���ة املخت�صّ

وللمعزول املطالبة بالتعوي�ص اإن مل يكن العزل قد ح�صل ب�صبب منه".
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اأو موا�س���لة القيام مبهمته اإذا ا�ست�سعر احلرج اأو الأ�س���باب قوية تربره، وعلى كل منهما 
مراع���اة االلتزام ب�رشية املعلومات، كما اأنه يجوز ل���كل منهما اأن يجمع بني مهمته وبني 
القيام باأي عمل باأجر اأو بغر اأجر، اأو بني مزاولة التجارة، وبني اأية وظيفة اأخرى، وذلك 

الأن الو�ساطة والتحكيم لي�سا وظيفة عامة.
ثالثًا: الو�صاطة والتوفيق:

التوفيق))5) هو طريق ودي لت�سوية املنازعات بني طريف النزاع مب�ساعدة �سخ�س اآخر 
لالجتماع والت�س���اور والو�سول اإلى حل منٍه للنزاع، فاإذا جنح طرفا النزاع يف التو�سل 
اإلى ت�س���وية منا�س���بة بينهما حررا به اتفاق ت�س���وية موقعاً منهما وم���ن املوفق، وكثراً ما 
ي���رد اتفاق التوفيق يف عقود التجارة الدولية التي ي�س���تغرق تنفيذها مدة طويلة كعقود 

التوريد، ونقل التكنولوجيا، وامل�رشوعات العامة الدولية)61).
ومبقت�سى اتفاق التوفيق يلتزم اأطراف العقد باإحالة ما يثره من منازعات يف امل�ستقبل 
اإلى هيئة التوفيق املختارة من طريف النزاع، ومهمتها درا�سة مو�سوع اخلالف بالت�ساور 
امل�س���تمر مع طريف النزاع والتعرف على خمتلف وجهات النظر والعمل على احلد من 
ات�س���اع اخلالف بينهما وتقريبها واقرتاح اأف�سل احللول الودية لت�سوية اخلالف مبا يكفل 

ا�ستمرار م�ساحلهم القائمة وامل�ستقبلية)61).
ه���ذا وتتفق الو�س���اطة والتوفيق يف تدخل �س���خ�س من الغر يعهد اإلي���ه باأداء املهمة 
ويك���ون خمتارا من طريف النزاع، وهما الو�س���يط واملوفق، كما اأن كاًل من الو�س���اطة 

)9))  هو نظام معمول به يف جمهورية م�صر العربية.
)60)  د/ عل���ي رم�ص���ان عل���ي ب���ركات، خ�صوم���ة التحكيم يف القان���ون امل�صري واملق���ارن، دار النه�صة العربي���ة، القاهرة، عام 

998)، �ص6).
))6)  د/ اأحمد عبد الكرمي �صالمة، قانون التحكيم التجاري الدويل والداخلي، الطبعة )، دار النه�صة العربية، القاهرة، 

004)، �ص)).
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والتوفيق و�س���يلة بديلة للق�ساء يف ت�س���وية املنازعات، واأنه يحق لطريف النزاع اللجوء 
اإلى الق�س���اء يف حالة ف�سل الو�س���اطة اأو التوفيق، واأن كال من الو�سيط واملوفق يقرتح 
حلواًل غر ملزمة لطريف النزاع، واأن حمل الو�س���اطة والتوفيق هو امل�سائل التي يجوز 

فيها ال�سلح، والتي ال تتعلق بالنظام العام.
كما اأن تو�س���ية الو�ساطة، وقرار التوفيق ال يكت�س���ب احلجية اأو القوة امللزمة اإال بعد 
توقيع طريف النزاع عليهما ؛ وذلك الأن الطبيعة الق�س���ائية لي�س���ت من مهمة الو�سيط اأو 
املوفق، وكل من الو�س���اطة والتوفيق نظام اإرادي اختياري، واأي�س���اً الو�ساطة ت�ستهدف 
الهدف نف�س���ه الذي ي�سعى اإليه التوفيق وهو التو�سل اإلى حل و�سط للنزاع يقبله طرفا 

النزاع))6).
ولت�س���وية املنازعات التي تكون الوزارات واالأ�س���خا�س االعتبارية العامة طرفاً فيها، 
اأ�سبح اللجوء اإلى جلان التوفيق اإجبارياً قبل اللجوء اإلى الق�ساء)63)، وقد ينتهي م�سعى 
كل من املوفق، والو�س���يط دون نتيجة وعند ذلك تنتهي مهمة كل من املوفق والو�سيط، 

ويلجاأ طرفا النزاع اإلى و�سيلة اأخرى حل�سم النزاع كالتحكيم اأو الق�ساء)64).
ويفرتق���ان يف اأن عمل املوفق يقت����رش على التقريب اأو نقل وجه���ات النظر، فيقوم 
بت�ضهيل الت�ض���ال بني طريف النزاع مع بيان نقاط اخلالف والتقريب بينهما, بينما عمل 
الو�س���يط ي�س���تغرق عمل املوفق، وميت���د اإلى حد اقرتاح حلول عل���ى طريف النزاع قد 

))6)  د/ اأحمد ح�صي�ص، نحو فكرة عامة للو�صاطة االإجرائية باعتبارها عوناً للق�صاء، جملة روح القوانن، حقوق طنطا، 
مار�ص )00) ، �ص4.

)63)  د/ عا�صور مربوك، نحو حماولة للتوفيق بن اخل�صوم، دار النه�صة العربية، عام )00)، �ص8).
)64) انظ���ر: قان���ون جل���ان التوفيق امل�ص���ري رقم 7 ل�صنة 000)، د/ حمم���د اإبراهيم مو�صى، التوفي���ق التجاري الدويل، دار 

اجلامعة اجلديدة 
للن�صر باالإ�صكندرية، عام )00)، �ص49.
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يقبالن بع�س���ها يف حالة جناح الو�ساطة، اأي اأن عمل الو�سيط اأكرث ات�ساعاً واأكرث اإيجابية 
من عمل املوفق)65)، فالو�سيط يبداأ مهمته بالتقريب بني وجهات نظر طريف النزاع، فاإن 
تعذر عليه ذلك قدم تو�س���ية مكتوبة لطريف النزاع باحلل���ول املقرتحة، يكون لهما حق 

قبولها اأو رف�سها، وبقبولها وتوقيعها من طريف النزاع تكت�سب القوة امللزمة)66).
فاالختالف بني التوفيق، والو�س���اطة هو فقط يف الدرجة، ولي�س يف الطبيعة، بحيث 
ميك���ن اعتبار التوفيق �ض���كاًل من اأ�ض���كال الو�ض���اطة, وقد يقرتن اتف���اق التوفيق ب�رسط 

التحكيم, كما قد يقرتن اتفاق الو�ضاطة ب�رسط التحكيم))6).
رابعًا: الو�صاطة واخلربة:

عرفت اخلربة باأنها: "االإخبار عن حقيقة ال�سيء املتنازع عليه بطلب من القا�سي"))6). 
وعرفت اخلربة باأنها العلم عن جتربة وممار�س���ة ومهارة فائق���ة مبجال من جماالت املعرفة 
الفني���ة غر القانوني���ة، واإبداء راأي ا�ست�س���اري فني متخ�س����س غر ملزم للخ�س���وم 
واملحكم���ة كاإجراء من اإجراءات االإثبات))6)، وعل���ى ذلك ال يجوز للخبر الفني اإبداء 

راأيه يف امل�سائل القانونية اأو التعر�س مل�سائل فنية خارج حدود مهمته.
واخلبري ل ي�ضدر قرارات, واإمنا يبدي راأياً فنياً يجوز طرحه اأو جتزئته اأو التعديل فيه, 
والعودة لطلب تقارير خربة اأخرى من خرباء اآخرين، فكل من اخلبر والو�س���يط يعتمد 
على معلوماته وخربته ف�س���اًل عما يقدم���ه له االأطراف من معلوم���ات، فاخلبر له اإبداء 

))6)  د/ حممد اإبراهيم مو�صى، التوفيق التجاري الدويل، املرجع ال�صابق، �ص)).
)66)  د/ حمم���ود خمت���ار اأحم���د، التحكي���م التجاري ال���دويل، الطبعة الثالث���ة، دار النه�ص���ة العربية، القاه���رة، عام 004)، 

�ص9).
)67)  د/ عبد القادر الطورة، قواعد التحكيم يف منازعات العمل اجلماعية، دار النه�صة العربية، عام 990)، �ص0).

)68)  د/ اإبراهيم بن �صالح الزغيبي، تنظيم اخلربة اأمام الق�صاء، جملة العدل ،العدد )6) ربيع االآخر ))4)ه، �ص).
)69)  د/ مهن���د اأحم���د ال�صان���وري، دور املحك���م يف خ�صومة التحكي���م الدويل اخلا�ص، دار الثقافة للن�ص���ر والتوزيع، عمان، 

)00)، �ص9).
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راأي���ه الفني دون حاجة للرجوع اإلى االأطراف، بينما الو�س���يط البد له من الرجوع اإلى 
االأطراف بتخويل االأطراف اإمكانية تقدمي م�ستنداتهم وحق كل طرف يف االطالع على 

ما يقدم الطرف االآخر، فكل من الو�سيط واخلبر يبدي راأياً غر ملزم لالأطراف)1)).
فمهم���ة اخلبر تق���دمي راأي ا�ست�س���اري فني متخ�س����س، بينما الو�س���يط قد ال يكون 
بال����رسورة فنياً متخ�ض�ض���اً واإمنا قد يكون رجل قانون مثاًل يق���وم بتقريب وجهات نظر 
طريف النزاع وتقدمي تو�س���ية غر ملزمة بحلول للنزاع، وم�سدر �سلطات الو�سيط هو 
اتفاق الطرفني بينما م�سدر �سلطات اخلبر هو قرار املحكمة بندب خبر، وال يجوز الأي 

من الو�سيط اأو اخلبر اأن ميثال يف م�سالح متعار�سة مع م�سلحة اأي منهما.

والتقري���ر الفني للخب���ر ال يجوز الطعن عليه بطريق الطع���ن يف االأحكام؛ الأنه لي�س 

حكماً, واإمنا قرار يخ�ض���ع لل�ضلطة التقديرية لقا�ضي املو�ض���وع, وكذلك الأمر بالن�ضبة 

للتو�س���ية يف الو�س���اطة فال يجوز الطعن عليها بطرق الطعن يف االأحكام؛ الأنها لي�ست 

حكماً وقد ينتهي النزاع بالو�س���اطة خا�سة بعد قبول طريف النزاع للتو�سية وتوقيعهما 

عليها مع الو�ض���يط, بينما تقرير اخلب���ري ل ينهي النزاع بني الطرف���ني, اإمنا ينتهي بحكم 

الق�س���اء اأو التحكيم، ويجب اأن يوؤدي اليم���ني القانونية اأمام املحكمة قبل القيام مبهمته 

بخالف الو�سيط)1)).
وميكن اللجوء اإلى الو�س���اطة يف امل�س���ائل التي يجوز فيها ال�س���لح، والتي ال تتعلق 
بالنظ���ام العام فقط، بينما يجوز اللجوء اإلى اخلربة يف جميع امل�س���ائل بغ�س النظر عن 
حملها حتى ولو مل ميكن اللجوء فيها للو�ساطة اأو ال�سلح اأو التحكيم، فاملعيار املميز بني 

)70)  د/ فتحي وايل، الو�صيط يف قانون الق�صاء املدين، مطبعة جامعة القاهرة، عام 993)، �ص308.
))7) د/ اأحمد اأبو الوفا، التحكيم االختياري واالإجباري، من�صاأة املعارف، باالإ�صكندرية، عام )00)، �ص9).
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الو�س���يط واخلبر هو حقيقة املهمة التي يتعني عليه القيام بها، فمهمة الو�س���يط التقريب 
ب���ني وجهات نظر طريف النزاع وتقدمي تو�س���ية غر ملزمة بحل���ول النزاع، بينما مهمة 

اخلبر تقدمي راأي ا�ست�ساري يف م�ساألة واقعية مادية بحتة يف �سكل تقرير فني.

ول يجوز للخبري التعر�ض للم�ضائل القانونية واإمنا يتعر�ض للم�ضائل الواقعية اأو الفنية 

اأو العملية فقط، بينما يجوز للو�سيط التعر�س للم�سائل القانونية والواقعية معاً، كما اأن 

كال من اخلبر والو�س���يط لي�سا ع�س���وين يف اجلهاز الق�سائي للدولة، وكذلك كل منهما 

يخ�ضع عند ممار�ضة مهمته ل�رسوط واحدة هي املو�ضوعية وال�ضتقالل واحلياد)))).

كما اأنه يجوز للم�س���لح )الو�س���يط( عند االقت�س���اء اأن يقرر ندب خب���ر اأو اأكرث اإذا 

ر�سي بذلك طرفا ال�سلح ويحدد يف القرار مهمة اخلبر وتكون تكاليف اخلربة على نفقة 

طريف ال�سلح ما مل يتفقا على غر ذلك)3)) .
ويرى الباحث اأن الو�س���اطة واخلربة يتفقان يف اأ�سا�سهما الذي يرجع اإلى االتفاق بني 
طريف النزاع، كما اأن كال من الو�سيط واخلبر �سخ�س من الغر حمايد بالن�سبة لطريف 
النزاع، والو�س���اطة واخلربة ال يلجاأ اإليهما االأطراف اإال بخ�سو�س م�ساألة حمل نزاع اأو 
خالف، وقد يختار اخلبر كع�س���و يف هيئة الو�ساطة، والعك�س غر �سحيح فالو�سيط ال 

يكون ع�سواً يف هيئة اخلربة كو�سيط بل كخبر فقط.
خام�صًا: الو�صاطة والق�صاء:

الق�س���اء هو ال�سلطة الق�س���ائية الر�سمية يف الدولة لت�س���وية املنازعات بينما الو�ساطة 
و�س���يلة اختيارية بديلة عن الق�س���اء الر�سمي لت�س���وية اأنواع معينة من املنازعات وهي 

))7)  د/ اإبراهيم اأحمد اإبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه، املرجع ال�صابق، �ص67).
)73) املادة ال�صاد�صة والع�صرين من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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بخالف الق�س���اء، فواليته عامة على جميع اأنواع املنازعات، ولطريف النزاع حق عزل 
الو�سيط بخالف القا�سي فهو موظف عام يف الدولة ال يجوز عزله من اأطراف النزاع، 
ونظم التقا�س���ي حمكومة بعدد من االإجراءات والقوانني بينما عملية الو�س���اطة تكون 

اأكرث مرونة وباإجراءات اأ�سهل)4)).

وي�س���تند التقا�س���ي على املطالبة بحق حمدد بينما عملية الو�ساطة ت�ستند على الروؤيا 

ال�س���املة للعالقات بني طريف النزاع، واحلكم الق�س���ائي ملزم وحمدد ويتمتع بحجية 

االأم���ر املق�س���ي، وتكون الو�س���اطة على درجة واحدة فيها خ�س���مان رابح���ان بينما يف 

التقا�س���ي يوجد خ�س���م رابح واآخر خا�رش، والعالنية مظهر من مظاهر الق�س���اء، بينما 

ال�رشية هي من مظاهر الو�ساطة.

والو�س���يط على خالف القا�س���ي، فاالأطراف ميكنهم اختيار و�سيط له خربة مبو�سوع 

النزاع كمهند�س مثاًل مما يجعله موؤهاًل فنياً لفهم طبيعة مو�سوع النزاع، و�سيكون ذلك 

م�س���در ثقة وطماأنينة اأطراف النزاع يف التو�س���ية التي �سي�س���درها الو�سيط والتي ال 

تتمتع بحجية الأمر املق�ضي كاحلكم الق�ضائي, واإمنا يكون نفاذها معلقاً على قبول طريف 

النزاع لها مع بقاء حق طريف النزاع يف اللجوء اإلى الق�ساء اإذا باءت حماولة الو�ساطة 

بالف�سل)5)).
وي�س���عى الو�سيط لت�س���وية النزاع بحل و�سط ل�س���الح الطرفني بينما القا�سي ي�سدر 
حكم���اً قد يلبي فيه كل طلبات املدعي ويرف�س كل طلبات املدعي عليه اأو العك�س، واأن 
القا�سي موظف عام يتقا�س���ى مرتبا من الدولة، بينما الو�سيط االتفاقي ال يعترب موظفاً 

)74)  د/ عبد احلميد ال�صواربي، التحكيم وال�صلح يف �صوء الفقه والق�صاء، املرجع ال�صابق، �ص)3.
))7) ) د/ عبد احلميد ال�صواربي، التحكيم وال�صلح يف �صوء الفقه والق�صاء، املرجع ال�صابق، �ص36.
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عاماً ويتقا�ض���ى اأجره من طريف النزاع, وي�ض���رتط ر�ض���ا طريف النزاع على الو�ضاطة 
بخالف القا�ضي فال ي�ضرتط فيه ذلك لأن وليته عامة.

وال يجوز الطعن على تو�سية الو�سيط بطرق الطعن يف االأحكام؛ الأنها لي�ست حكماً 
ملزماً بعك�س االأحكام الق�سائية.

املبحث الثالث
العنا�سر الأ�سا�سية لعملية الو�ساطة املنتهية بال�سلح

�س���وف نتناول يف ه���ذا املبحث عنا����رش عملية الو�س���اطة وهي: اتفاقية الو�س���اطة، 
والو�سيط، ومراحل الو�ساطة، وذلك بتخ�سي�س مطلب م�ستقل لكل عن�رش على النحو 

التايل:

املطلب الأول: اتفاقية الو�ساطة

اأوًل: مفهوم اتفاقية الو�صاطة:
تعترب اتفاقية الو�ساطة عقداً من العقود اخلا�سة، ي�سوده مبداأ االإرادة والر�سا، وت�رشي 
عليه النظرية العامة للعقد يف ال�رشيعة االإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية اأو القانون 

يف النظم املقارنة)6)).
واتفاقية الو�ساطة هي عقد بني طريف النزاع يحيال مبقت�ساه اإلى الو�ساطة كل اأو بع�س 
املنازعات التي تن�س���اأ اأو ميكن اأن تن�ساأ بينهما ب�ساأن عالقة قانونية حمددة، تعاقدية كانت 
اأو غري تعاقدية, ويكون يف اإحدى �ض���ورتني: اإما �رسط و�ضاطة بالعقد الأ�ضلي قبل قيام 

)76) مثل : م�صر واالأردن واجلزائر واملغرب وغريها.
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النزاع، واإما م�سارطة و�س���اطة باتفاق الحق عن العقد االأ�سلي بعد قيام النزاع، مبعنى 
اأنه تعبر عن اإرادتني ترا�سيا على اختيار الو�ساطة كو�سيلة بديلة لت�سوية منازعات قائمة 
اأو قد تقوم بينهما، ولطريف النزاع احلرية الكاملة يف �سياغة اتفاقية الو�ساطة وت�سمينها 
االأمور التي يرغبان فيها مثل: مدة الو�ساطة، وكيفية اختيار الو�سيط، والقواعد االإجرائية 

واملو�سوعية الواجبة التطبيق على عملية الو�ساطة والنزاع)))).
وتطبيقاً ملبداأ ا�ستقاللية اتفاقية الو�ساطة – �رشطاً كان اأو م�سارطة – عن العقد االأ�سلي 
فاإنه اإذا تعر�س عقد االتفاق االأ�س���لي ل�س���بب اأدى اإلى بطالنه اأو ف�س���خه اأو اإنهائه، فال 
يوؤدي ذلك اإلى التاأثري على �رسط الو�ضاطة الذي يظل �ضحيحاً طاملا اأنه ا�ضتكمل �رسوط 
�سحته اخلا�س���ة به كما اأن زوال اتفاق الو�ساطة لبطالن ذاتي اأو �سقوطه بفوات ميعادها 

ال يوؤثر على العقد االأ�سلي.
اتفاقية الو�ساطة يف اأمريكا )قانون والية كاليفورنيا(:

االتفاق ال�سفهي امل�سجل)))): يق�ض���د به التفاق ال�ضفهي الذي يلبي جميع ال�رسوط 
التالية: 

)اأ( اأن يتم ت�سجيل االتفاق ال�سفهي من قبل حم�رش باملحكمة بوا�سطة جهاز ت�سجيل، 
اأو اأي و�سائل اأخرى موثوق بها للت�سجيل ال�سوتي. 

)ب( ت�رسد �رسوط التفاق ال�ض���فهي على الت�ض���جيل بح�ض���ور الطرفني والو�ضيط, 
ويعرب الطرفان يف الت�ضجيل على موافقتهما على ال�رسوط التي مت �رسدها.

)77) د/ خريي عبد الفتاح ال�صيد، الو�صاطة كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات املدنية والتجارية، املرجع ال�صابق، �ص47).
)78)  كلي���ة توما����ص جيفري�ص���ون للقانون ، برنامج تبادل خربات منفذي القانون  لع���ام ))0)،اأ�صا�صيات القانون االأمريكي  
)والي���ة كاليفورني���ا) ، امل�صت�ص���ار القانوين لوالية كاليفورني���ا ونقابة حماميي والية كاليفورني���ا الربوف�صور �صكوت 

ميكوين.
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)ج( ين�س الطرفان �رشاحة يف االتفاق ال�س���فهي امل�س���جل على اأن االتفاق �س���اري 
النفاذ اأو ملزم. 

)د( يتم تلخي�س الت�سجيل كتابة يف مذكرة ويتم التوقيع على املذكرة املدونة من قبل 
الطرفان خالل 72 �ساعة من ت�سجيلها. 

وتعتمد عملية الو�س���اطة – كو�س���يلة اختيارية يف اللجوء اإليه���ا- على وجود اتفاق 
و�س���اطة، �رشطاً كان اأو م�سارطة بني طريف النزاع، باالإ�سافة اإلى عقد و�ساطة بني طريف 
النزاع وهيئة الو�س���اطة التي تقوم بت�س���وية النزاع بتو�س���ية غر ملزمة ولي�س لها �سفة 
االإلزام، وال ت�سفى عليها القوة التنفيذية اإال بعد التوثيق والت�سديق والتوقيع عليها من 

طريف النزاع.
ثانيًا: �سروط اتفاقية الو�ساطة:

مبا اأن اتفاق الو�ساطة عبارة عن عقد بني طريف النزاع، فاإن �سحة هذا االتفاق ونفاذه 
ل يك���ون اإل اإذا تواف���رت فيه ال�رسوط اخلا�ض���ة بانعقاد العقد من اأهلية ور�ض���ا وحمل 

و�سبب طبقاً للقواعد العامة لنظرية العقد)))).
واالأهلية الالزمة الإبرام اتفاقية الو�س���اطة – �رشطاً اأو م�سارطة – هي اأهلية الت�رشف 
يف احلقوق املتعلقة بالنزاع املراد اإحالته اإلى الو�ساطة، فالو�ساطة ال ت�سح اإال ممن له اأهلية 
الت�رشف يف احلق حمل النزاع املراد حله بالو�ساطة طبقاً للقواعد ال�رشعية والقانونية.

واتفاق الو�س���اطة هو عقد ر�سائي، ولذا يجب اأال ي�سوب اإرادة اأي من طريف اتفاق 
الو�س���اطة اأي عيب من عيوب الر�س���ا، وال بد من تطابق واحت���اد اإيجاب وقبول اإرادتي 
طريف اتفاقية الو�س���اطة التي تتجه اإلى اللجوء اإلى الو�س���اطة لت�سوية النزاع الذي ن�ساأ 

)79)  د/ خريي عبد الفتاح ال�صيد، الو�صاطة كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات املدنية والتجارية، املرجع ال�صابق، �ص6)).
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اأو �سين�س���اأ بينهما، وعلى ذلك يجب التاأكد من اأن الرتا�س���ي ب���ني الطرفني قد مت فعاًل، 
وذلك لتجنب اأي �س���غط اأو حماولة لفر�س اتفاق الو�س���اطة على اأحد طريف النزاع، 
ويتحقق الر�سا بتالقي اإرادتني على اتفاقية الو�ساطة خاليتني من عيوب االإرادة كالغلط، 

والتدلي�س واالإكراه واال�ستغالل)1)).
ويق�سد مبحل عقد الو�ساطة اإجراء الو�ساطة لت�سوية النزاع بني طرفيه، ويق�سد مبحل 
اتفاقية الو�ساطة املنازعات التي ت�سملها اتفاقية الو�ساطة، وهي كل اأو بع�س املنازعات اأو 
اخلالفات التي �ستن�س���اأ بني الطرفني، ويف جميع االأحوال �سواء اأكان اتفاق الو�ساطة قد 
مت يف �ض���ورة �رسط اأم يف �ضورة م�ض���ارطة و�ضاطة يجب اأن يكون مو�ضوع النزاع من 
االأمور التي يجوز فيها الو�ساطة، واأال تكون خمالفة للنظام العام واالآداب العامة، واأن 
يكون نا�س���ئاً عن عالقة قانونية، عقدية اأو غر عقدية، حمددة وقائمة بالفعل، بحيث ال 

يت�سور اأن يتفق على الو�ساطة بالن�سبة لعالقات مل تن�ساأ بعد)1)).
 ويجوز اإبرام اتفاقية الو�س���اطة ولو كان النزاع القائم قد اأقيمت ب�س���اأنه دعوى اأمام 
جهة ق�س���ائية،وفقاً لن�س املادة الثالثة من قواعد العمل يف مكاتب امل�س���احلة واإجراءاتها 
بوزارة الع���دل التي تن�س على اأنه "ت�رشي اأحكام هذا القواعد على طلبات امل�س���احلة 
الت���ي مل حتل اإيل املحكمة وطلبات امل�س���احلة التي يتقدم طرفاها بطلب امل�س���احلة ولو 

كانت منظورة لدى املحكمة املخت�سة".
 وال يجوز اإبرام اتفاقية الو�س���اطة ب�س���اأن نزاع مت ح�س���مه بحكم ق�سائي نهائي، نظراً 

النتفاء �سبب االتفاق على الو�ساطة.

)80) د/ فوزي حممد �صامي، التحكيم التجاري الدويل، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عمان، عام 006)، �ص6)).
))8) د/ فوزي حممد �صامي، التحكيم التجاري الدويل، املرجع ال�صابق، �ص7)).
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ويحال مو�سوع امل�ساحلة "الو�ساطة" للمحكمة املخت�سة يف احلاالت التالية)))) :
١- اإذا تعذرت امل�ساحلة بني طريف الدعوى. 

2- اإذا امتنع املطلوب ح�س���وره من احل�س���ور اأو تعذر تبليغه اأو مل ترد ورقة التبليغ 
ما مل يطلب الطرف االآخر موعداً اآخر على اأن ال يتكرر املوعد اأكرث من ثالث مرات .

 3- اإذا كان املدعي ال يعرف عنوان املطلوب ح�سوره.
ثالثًا: الأمور التي ل تدخلها الو�صاطة:

"ال يجوز اإجراء امل�س���احلة على االأوقاف وال عل���ى اأموال الق�رش وال على ما يحتاج 
النظر فيه اإلى الغبطة وامل�سلحة")3)).

املطلب الثاين: الو�سيط

اأواًل: ال�سروط املتطلبة يف الو�سيط:
"الو�سيط" يق�سد به: �سخ�س حمايد يقوم بعملية الو�ساطة؛ وي�سمل "الو�سيط" اأي 
�س���خ�س يتم تكليفه من قبل و�سيط اآخر للم�س���اعدة يف عملية الو�ساطة اأو للتوا�سل مع 

امل�ساركني يف عملية الو�ساطة)4)).
ويجب اأن يكون الو�سيط متمتعاً باالأهلية، وحمايداً وم�ستقاًل، وحممود ال�سرة ح�سن 
ال�سمعة، ومتمتعاً بال�سالحية للقيام مبهمة الو�ساطة وذلك الأن جوهر مهمة الو�ساطة هي 
جمع طريف النزاع مع بع�سهم لتهيئة اآلية م�سجعة لطريف النزاع حلله ب�سكل ودي الإبقاء 

))8) املادة احلادية ع�صرة من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
)83) املادة اخلام�صة ع�صرة من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.

)84) كلي���ة توما����ص جيفري�صون للقان���ون ، برنامج تبادل خربات منفذي القانون  لع���ام ))0)،اأ�صا�صيات القانون االأمريكي  
)والي���ة كاليفورني���ا) ، امل�صت�ص���ار القانوين لوالية كاليفورني���ا ونقابة حماميي والية كاليفورني���ا الربوف�صور �صكوت 

ميكوين.
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العالقات مت�سلة)5)).
وقد ن�ست املادة الرابعة من قواعد العمل يف مكاتب امل�ساحلة واإجراءاتها يف اململكة، 

على اأنه ي�ضرتط يف امل�ضلح )الو�ضيط( ما يلي:
١-اأن يكون �سعودي اجلن�سية.

2-اأن يكون من امل�سهود لهم بالنزاهة واخلربة، واأن يكون ح�سن ال�سرة وال�سلوك.
3-اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية املعدة لهذا ال�ساأن.

ثانيًا: التزامات الو�صيط:
يفر�س على الو�سيط جمموعة من االلتزامات عند قيامه مبهامه، وذلك مبقت�سى عقد 
الو�س���اطة املربم بينه وبني طريف النزاع، وعليه يف ذلك اأن يبذل العناية الالزمة دون اأن 

يكون ملتزماً بتحقيق نتيجة معينة وهي حل املنازعة، ومن تلك االلتزامات ما يلي:
١- ال يجوز للم�س���لح اأن يبا�رش عماًل يدخل يف حدود وظيفته، يف طلبات امل�ساحلة 
اخلا�سة به، اأو باأزواجه اأو باأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة واإال كان هذا االإجراء 

باطاًل)6)) .
2- يجب اأن يكون امل�س���لح ذا اأهلية لل�س���لح من حيث علمه وعقله و�سالحه وثقاه 

وقدراته على توخي العدل واالإن�ساف.
3- اأن يكون امل�س���لح عاملا بالوقائع و�سفة اخلالف والتنازع، عارفا بالواجب قا�سدا 

العدل والف�سل يف النزاع بطريق الرتا�سي وتوخي العدل واالإن�ساف بني املتنازعني.
٤- اأال يكون للم�سلح علم بحق احد املتخالفني على االآخر.

))8) د/ جاك احلكيم، االأ�صاليب البديلة للت�صوية، ندوة القانون املقارن، دم�صق، عام 996)، �ص64.
)86) املادة الرابعة من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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5- اأال يكون امل�سلح فا�سقا اأو مغفال اأو حمدود النظر والفكر والعقل، حيث اإن مثل 
هذا يرتتب على قيامه باالإ�سالح ما يقوي النزاع ويعقد االإ�سكال.

6- التزام الو�سيط باأداء مهمته بنزاهة وعدالة)))).
7- عدم الك�سف الأحد االأطراف على ما اأطلعه عليه الطرف االآخر اإال مبوافقته.

8- اح���رتام مبداأ ال�رشية فال يف�س���ي ����رشاً اوؤمتن علية اأو عرفه م���ن خالل اإجراءات 
امل�ساحلة ما مل ياأذن �ساحب ال�ساأن اأو وافق  االأطراف على خالف ذلك.

9- ال يجوز للم�س���لح العمل كمحكم اأو وكيل اأو حمام بعد العمل كم�سلح يف اأي 
نزاع قام باإجراء امل�ساحلة فيه اأو اأي نزاع مرتبط به نا�سئ عنه)))).

ثالثًا: حقوق الو�صيط:
بالرغ���م من اإلزام الو�س���يط مبجموعة من االلتزامات عند مبا�رشته مهمة الو�س���اطة، 
فاإن���ه باملقابل يتمت���ع مبجموعة من احلقوق، وذلك مبقت�س���ى عقد الو�س���اطة، ومن تلك 

احلقوق)))):
١- حق الو�سيط يف احرتامه، وتقدمي املعونة له وم�ساعدته على ت�سوية النزاع.

2- حق الو�سيط يف قبول اأو رف�س مهمة الو�ساطة.
3- حق الو�سيط يف التنحي عن مهمة الو�ساطة مبربر م�رشوع.

٤- حق الو�سيط يف عدم عزله دون مربر قانوين.
5- حق الو�سيط يف االأتعاب وامل�ساريف والتعوي�س.

)87) اخلنن ،ال�صلح ودوره يف تقلي�ص الدعاوى الق�صائية، جملة العدل، العدد46، �ص 4)3، د/ اأحمد �صوقي حممد، �صرح 
قانون العمل اجلديد والتاأمينات االجتماعية، من�صاأة املعارف، باالإ�صكندرية، عام 008)، �ص6)4.

)88) املادة ال�صاد�صة من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
)89)  د/ خريي عبد الفتاح ال�صيد، الو�صاطة كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات املدنية والتجارية، املرجع ال�صابق، �ص33).
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املطلب الثالث: مراحل الو�ساطة املنتهية بال�سلح

يجوز الأي من طريف النزاع اأن يطلب الو�س���اطة يف اأي وقت، ويجوز بدوؤها يف اأي 
وق���ت واإنهاوؤها يف اأي وقت، مبعنى اأنه يكون الأطراف الن���زاع احلرية يف اختيار وقت 
وبداي���ة ونهاية اإجراءات الو�س���اطة، فال يوجد اأي قيد على حري���ة االأطراف يف حتديد 

بداية الو�ساطة اأو يف حتديد نهايتها)1)).
ومتر عملية الو�ساطة املنتهية بال�سلح بعدٍد من املراحل وهي:

املرحلة الأولى: جل�صة متهيدية: 
يقوم الو�سيط فيها بالتعريف بنف�سه، والطلب من اخل�سوم التعريف باأنف�سهم، وبيان 
اأهمية الو�ساطة، و�رشح اإجراءاتها، و�رشح دوره كو�سيط، والتاأكيد على حياديته لك�سب 

ثقة االأطراف والتاأكيد على مبداأ �رشية الو�ساطة، والتاأكيد على اآداب احلوار)1)).
بط، ويذكر تاريخ  ويف هذه اجلل�س���ة "يقوم امل�س���لح بتدوين وقائع امل�ساحلة يف ال�سّ
لح،  و�ساعة افتتاح كل جل�سة، ورقم القيد وتاريخه، وا�سم امل�سلح، واأ�سماء طالبي ال�سّ
اأو وكالئهم، ثّم يوّقع عليه امل�س���لح ومن ذكرت اأ�سماوؤهم فيه، واإذا مل يكن امل�سلح من 

الحّية")))) . ادر من �ساحب ال�سّ من�سوبي الوزارة فيذكر قرار الّتكليف وتاريخه ال�سّ
���لح عليها اأثناء امل�ساحلة متعّلقًة بالّدعوى، جائزاً  ويجب اأن تكون الوقائع املراد ال�سّ

قبولها �رشعاً ونظاماً)3)).

)90) د/ منرية عبد اهلل الب�صاري، ف�ص املنازعات التجارية، جامعة القاهرة، عام 003)، �ص)37.
))9) د/ عم���ر م�صه���ور حديثه اجلازي، الو�صاطة كو�صيلة لت�صوية منازع���ات امللكية الفكرية، جامعة الريموك، االأردن، عام 

004)، �ص9.
))9) املادة الثانية والع�صرون من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
)93) املادة الثالثة والع�صرون من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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املرحلة الثانية: اجلل�صة امل�صرتكة: 
ويف هذه اجلل�سة يطلب الو�س���يط من طريف النزاع بدءاً بالطرف املدعي اأن يعر�س 
مطالبه وحججه ب�سكل وا�سح ومن ثم يطلب من املدعى عليه اأن يعر�س دفاعه وحججه، 
ويف هذه املرحلة يحق للو�س���يط توجيه اأية مالحظات ا�ستفهامية الأي من طريف النزاع 

ح�سب مقت�سى احلال)4)).
وجل�سات امل�س���احلة �رّشّيٌة، اإال اإذا رغب الطرفان اأن تكون علنّيًة، ويعامال على قدم 
امل�س���اواة، وتهّياأ لكلٍّ منهما الفر�س���ة الكاملة واملتكافئة لعر�س راأيه يف املو�س���وع حمّل 

امل�ساحلة)5)).
املرحلة الثالثة: الجتماعات املغلقة اأو املنفردة:

ويف هذه املرحلة ينفرد الو�سيط بطريف النزاع كل على حده بهدف معرفة املزيد من 
املعلومات حول ماهية النزاع والبحث يف احتماالت الت�س���وية حيث ي�ستمع الو�سيط 
اإلى وجهة نظ���ر كل من طريف النزاع ويتلقى منهم العرو����س واملطالب املطروحة حلل 
النزاع وهنا قد ي�س���تنتج الو�س���يط اإذا كان هناك م�سالح خا�س���ة الأي من طريف النزاع 

ت�ساعد يف ت�سوية النزاع ويتم اأخذها بعني االعتبار الإنهاء النزاع.
وللم�س���لح )الو�س���يط( يف جل�س���ة امل�س���احلة اأن يتناق�س مع االأطراف جمتمعني اأو 
منفردي���ن وله اأن يت�س���اور معهم يف مو�س���وع النزاع اأو اأن يطلب م���ن اأي منهم تقدمي 
معلومات اإ�س���افية وان يتخذ ما يراه منا�سبا لتقريب وجهات النظر مبا ي�ساعد على اإجناز 

امل�ساحلة)6)). 

)94) د/ عمر م�صهور حديثه اجلازي، الو�صاطة كو�صيلة لت�صوية منازعات امللكية الفكرية، املرجع ال�صابق، �ص0).
))9) املادة اخلام�صة والع�صرين من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
)96)) املادة الرابعة والع�صرين من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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ويف هذه املرحلة يقوم الو�سيط بتقييم املراكز القانونية لطريف النزاع، وعر�س وجهة 
نظ���ره يف االأدلة املقدمة من حيث تقييمها وبيان مدى اإنتاجيتها، وبحث جميع اجلوانب 
املتعلقة بالنزاع مع كل طرف على حدة، ويقوم الو�س���يط اأي�ساً يف هذه املرحلة بتنظيم 
عملية تبادل العرو�س واملقرتحات وتقريب وجهات النظر بني طريف النزاع تو�ساًل اإلى 

ت�سوية نهائية للنزاع.
و يجوز للم�س���لح )الو�س���يط( عقد عدة جل�س���ات للم�س���احلة، على اأال يزيد عدد 
اجلل�س���ات عن ثالث جل�س���ات فاإن جتاوزها وجب اإحالة املعاملة للمحكمة املخت�سة، ما 

مل يطلب طريف امل�ساحلة اإبقاءها وا�ستمرار عقد اجلل�سات)))).
املرحلة الرابعة: مرحلة الت�س���وية واالتفاق على ال�س���لح: ويف هذه املرحلة يخل�س 
طرفا النزاع اإلى ت�س���وية مر�س���ية بعد اأن قام الو�س���يط بتقري���ب وجهتي نظرهما حول 
مو�س���وع النزاع، وحتقق هذه الت�سوية م�سالح طريف النزاع، وحينئذ يتم حترير اتفاق 

بال�سلح وي�سمى )اإعالماً( ويتم التوقيع عليه من الو�سيط وطريف ال�سلح .
وي�س���در مكتب امل�ساحلة اإعالماً حاويًّا خلال�سة طلب امل�ساحلة واجلواب و ما مّت عليه 
���لح، ويوّقع من امل�س���لح ويختم عليه بخت���م مكتب امل�س���احلة، ويحال للمحكمة  ال�سّ

ة اأو القا�سي املكّلف للّت�سديق عليه)))).  املخت�سّ

)97)) املادة الثامنة ع�صرة من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
)98)) املادة ال�صابعة والع�صرون من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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املبحث الرابع
الآثار املرتتبة على الو�ساطة املنتهية بال�سلح

نتناول يف هذا املبحث اآثار الو�س���اطة على مو�س���وع النزاع، ث���م اأثرها على طريف 
النزاع، ثم القيمة القانونية التفاقية الو�س���اطة، وذلك بتخ�س���ي�س مطلب م�س���تقل لكل 

منها على النحو التايل:

املطلب الأول: اآثار الو�ساطة على مو�سوع النزاع

يعد ال�سلح من اأجنع الو�سائل واأح�سنها لت�سوية النزاع واإنهاء اخلالف بني املتنازعني 
يف احلقوق، وقد و�سفه اهلل تعالى باأنه خر ملا يرتتب عليه من م�سالح جّمة.

اإن مفتاح جناح الو�س���اطة هو رغبة االأطراف يف ت�سوية النزاع، فحق البدء بالو�ساطة 
يكون لطريف النزاع اأو ممثليهما، فالو�سيط ال ي�ستطيع فر�س احلل على طريف النزاع بل 

البد اأن يحظى احلل الذي يقرتحه الو�سيط مبوافقتهما)))).
وتو�س���ية الو�س���اطة ال تتمتع باأية قوة اإلزامية ما مل يتم االتفاق على قبولها، والتوقيع 
عليها. ويف حالة عدم قبولها فاإن االأثر القانوين لعملية الو�س���اطة يظل معنوياً ا�ست�سارياً 

ال يتمتع باأية �سفة ق�سائية اأو غر ق�سائية)111).
وبعد جناح عملية الو�س���اطة، ولكي تكون و�ساطة منتهية بال�سلح، فاإن هذا االتفاق ال 
يحوز القوة التنفيذية، اإال باإخ�س���اعه لت�سديق القا�سي اأو توثيق املوثق حتى مينح القوة 
التنفيذية، وميكن لطريف النزاع اأن يطلبا من القا�س���ي املخت�س بنظر النزاع امل�س���ادقة 

)99)  د/ جاك احلكيم، االأ�صاليب البديلة للت�صوية، املرجع ال�صابق، �ص))).
)00))  د/ اإبراهي���م جن���ار، االأ�صالي���ب البديل���ة لت�صوي���ة املنازعات يف قانون العق���ود اللبناين، ندوة القان���ون املقارن، دم�صق، 

996)، �ص78).
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عل���ى االتفاق الذي مت التو�س���ل اإلي���ه من خالل عملية الو�س���اطة، وت�س���في عليه تلك 
امل�سادقة القوة التنفيذية)111).

وتنتهي عملية الو�س���اطة بتو�س���ية حتمل مقرتحات الو�س���يط ب�س���اأن ت�سوية مو�سوع 
النزاع بني طرفيه، وحترير حم�رش اتفاق )حم�رش �سلح( بذلك والتوقيع عليه، ومن ثم 
امل�س���ادقة عليه من املحكمة املخت�سة وبذلك يكون مو�سوع النزاع قد مت حله بالو�ساطة 
املنتهية بال�س���لح، اأما اإذا امتنع اأحد طريف النزاع اأو كالهما عن التوقيع على التو�س���ية 
فاإن هذا االمتناع يوؤدي اإلى ف�س���ل عملية الو�س���اطة، وبالتايل تكون جمرد و�س���اطة غر 

منتهية بال�سلح.
وعقد ال�س���لح اأو "اإعالم ال�س���لح" املتفق عليه الذي يكون التنفيذ مبوجبه يجب اأن 
يذيل بال�س���يغة التنفيذية، وال ي�س���لم اإال للطرف الذي له امل�سلحة يف تنفيذه، ويجوز 

اإعطاء ن�سخ من االإعالم لكل ذي م�سلحة))11).
���ادرة من مكاتب امل�س���احلة مكت�س���بٌة القطعّية بعد امل�س���ادقة  وجميع االإعالمات ال�سّ
عليها من املحكمة، اأو القا�س���ي املكّلف بالّت�س���ديق، وغر خا�سعٍة لال�ستئناف، ويطّبق 
يف االعرتا����س عليها ما ورد يف طرق االعرتا�س على �س���ندات الّتنفي���ذ)113). ومتى مت 
ال�سلح بني املتداعيني انقطعت اخل�سومة واملنازعة بينهما فال ت�سمع دعواهما بعد ذلك، 

حل�سول الرباءة من الدعوى.

))0))  د/ فادي حممد اأحمد، جمال�ص واآليات تفعيل ال�صلح، جامعة املن�صورة، عام 006)، �ص)37.
))0)) املادة التا�صعة والع�صرين من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.

)03)) املادة الثانية والثالثن من قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها بوزارة العدل.
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املطلب الثاين: اآثار الو�ساطة على طريف النزاع

اتفاق الو�ساطة �سواء اأكان �رشطاً اأم م�سارطة، كاأي عقد ملزم للجانبني يرتب اأثرين 
مهم���ني يف ذمة طرفي���ه اأولهما: يتمثل يف التزام عاقديه بعر�س النزاع على الو�س���اطة، 
)االأث���ر االإيجاب���ي(، واأما الثاين: فيتمث���ل يف حرمان اأطراف العقد م���ن عر�س النزاع 

مو�سوع االتفاق على الق�ساء )االأثر ال�سلبي(.
واإذا رفع اأحد طريف النزاع دعوى اأمام املحكمة رغم وجود اتفاق الو�س���اطة، �سواء 
كان �رشطاً اأو م�س���ارطة، ي�س���تطيع املدعى عليه الدفع بوجود االتفاق على الو�س���اطة، 
وه���و دفع بعدم قبول الدعوى، و�س���واء اأكان ذل���ك قبل اأو اأثناء عر����س النزاع على 
الو�س���اطة، كما اأن للمدعى عليه الذي يدفع مبو�سوع االتفاق على الو�ساطة اأن يطلب 
من املحكمة املخت�س���ة بنظر النزاع وقف �سر اخل�سومة الق�سائية حلني انتهاء اإجراءات 

عملية الو�ساطة)114).
ومن الآثار املرتتبة على ال�صلح)115):

من امل�سالح واالآثار املرتتبة على الو�ساطة املنتهية بال�سلح: 
اأواًل: قطع النزاع واالختالف بني املتنازعني بح�س���ول كل واحد من املتنازعني على 

جزء مما يدعي انه حقه وتنازله عن اجلزء املقابل. 
ثاني���اً: براءة الذمة من احتمال اأن يكون احد اخل�س���مني غ���ر حمق يف دعواه فاإذا مت 
ح�س���ول كل ط���رف على بع�س مما يدعي انه حقه ويرى ان���ه حمق يف دعواه فقد برئت 

ذمته.

)04)) د/ فوزي حممد �صامي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع �صابق، �ص6)).
 ))0))اخلنن ، ال�صلح ودوره يف تقلي�ص الدعاوى الق�صائية، جملة العدل ،العدد46، �ص 327.
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ثالثاً: افتداء االأميان بال�سلح فقد اأمرنا اهلل �سبحانه وتعالى بحفظ االأميان فقال �سبحانه: 
ڇ ىئ ی ڇ املائدة: 89 .

رابعاً: �سمان احل�سول على بع�س احلق حمل النزاع والذي هو عر�سة ل�رشف النظر 
عن الدعوى به.

املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للو�ساطة

يذهب بع�س �رشاح القانون اإلى القول باأنه: "يوجد يف القانون نوعان من الو�س���اطة 
القانونية، هما الو�س���اطة املو�سوعية، والو�س���اطة االإجرائية. فالو�ساطة املو�سوعية هي 
تلك التي ينظمها القانون املو�سوعي، ويرتب بالتايل عليها اآثاراً مو�سوعية، وهي قيام 
�سخ�س ثالث مبعاونة االأطراف يف حتديد عن�رش يوؤدي فقدانه اإلى النق�س يف الت�رشف 
القانوين املربم، مثل تفوي�س �س���خ�س ثالث يف عق���د بيع يف حتديد ثمن املبيع، ونظام 

الو�ساطة املو�سوعية هو بطبيعته نظام جوازي اأي نظام اختياري)116).
والو�س���اطة االإجرائية ه���ي تلك التي ينظمه���ا القانون االإجرائي ويرت���ب عليها اآثاراً 
اإجرائية ونظام هذه الو�س���اطة باعتباره نظام���اً اإجرائياً فهو نظام وجوبي ال جوازي، اأي 
نظام اإلزامي ال اختياري، وذلك �سواء بالن�سبة للمتنازعني اأو بالن�سبة للمحكمة املخت�سة 

اأ�ساًل بنظر النزاع))11).
ونظام الو�س���اطة االإجرائية بكافة �س���ورها، �سواء كانت الو�س���اطة الزمة يف منازعة 
مدني���ة اأو جتارية اأو اإدارية اأو عمالية اأو اأ�رشية، و�س���واء اأكانت الو�س���اطة الزمة قبل رفع 

)06)) د/ خريي عبد الفتاح ال�صيد، الو�صاطة كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات املدنية والتجارية، املرجع ال�صابق، �ص4).
)07)) د/ اأحم���د حمم���د ح�صي����ص، نح���و فكرة عام���ة للو�صاطة االإجرائية باعتباره���ا عوناً للق�صاء، مرج���ع �صابق، �ص4 وما 

بعدها.
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الدعوى اأو اأثناء نظر الدعوى، فهو نظام اإجرائي، وهذا النظام ي�س���تند اأ�سا�ساً اإلى مبداأ 
االقت�س���اد يف االإجراءات . واأنظمة الو�ساطة االإجرائية ب�سورها املختلفة، اإذ ت�ستند اإلى 
مبداأ االقت�س���اد يف االإجراءات فهي ت�س���تند يف الوقت نف�س���ه اإلى مبداأ �رشورة حتقيق 

العدالة للمتقا�ضني, والو�ضاطة الإجرائية اإمنا هي من اأعوان الق�ضاء.

اخلامتة

اأواًل: النتائج:

تن���اول الباحث هذا البح���ث يف اأربعة مباح���ث: حتدث يف االأول من���ه عن مفهوم 
الو�س���اطة املنتهية بال�سلح وتنظيمها يف اململكة العربية ال�سعودية وتعر�ست فيه لتعريف 
الو�س���اطة املنتهية بال�سلح وتاأ�س���يلها الفقهي، ثم تنظيمها يف اململكة العربية ال�سعودية، 
ويف املبحث الثانيمميزات الو�ساطة املنتهية بال�سلح، والتمييز بينها وبني النظم القانونية 
امل�سابهة لها،وتعر�ست فيه ملميزات الو�س���اطة املنتهية بال�سلح، ثم التمييز بني الو�ساطة 
والنظم القانونية امل�س���ابهة لها. ويف املبحث الثالث العنا�رش االأ�سا�سية لعملية الو�ساطة 
املنتهية بال�سلح وهي: اتفاقية الو�س���اطة، والو�سيط، ثم مراحل الو�ساطة. ويف املبحث 
الرابع االآثار املرتتبة على الو�ساطة املنتهية بال�سلح مو�سحاً اآثار الو�ساطة على مو�سوع 

النزاع، واآثار الو�ساطة على طريف النزاع، والطبيعة )النظامية( القانونية للو�ساطة.

ثانياً: التو�صيات:

 تو�سلت لعدٍد من التو�سيات هي:
١-اإعداد كوادر موؤهلة من الو�سطاء من ذوي اخلربة والكفاءة ملمار�سة مهمة الو�ساطة 
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التي ت�س���اهم يف تقلي�س عدد الق�سايا املنظورة اأمام املحاكم. وهذا يتطلب اإعداد قوائم 
للو�سطاء.

2-نهيب باملنظم ال�س���عودي تبني الو�س���اطة كو�س���يلة ودية لت�س���وية املنازعات، اإما 
باإ�س���دار نظام خا�س بها، اأو باإ�سافة ن�سو�س يف االأنظمة العدلية، ملا لها من فوائد جّمة 

تنعك�س اإيجاباً على مرفق الق�ساء.
3-�رشورة اإن�س���اء مراكز متخ�س�سة لت�س���وية املنازعات بالو�س���ائل البديلة للق�ساء 
كالو�ساطة والتحكيم والت�سوية الودية، وتكون تابعة لوزارة العدل، اأو الغرف التجارية، 

اأو مراكز مهنية متخ�س�سة.
٤-تاأ�س���ي�س دبلوم اأكادميي متخ�س�س الأعمال الو�ساطة)امل�س���احلة( اأو عقد دورات 

متخ�س�سة لتنمية الكوادر الوطنية من الو�سطاء) امل�سلحني(.
5-اإن�س���اء مركز علمي متخ�س�س يف اأبحاث الو�س���اطة )امل�ساحلة(، واإ�سدار ميثاق 

�رشف مهنة الو�ساطة )امل�ساحلة(  تت�سمن قواعد واأ�سول واأخالقيات ممار�ستها.


